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 5 ب ةشاطضا  ل  ا م ل ي يل لاا

 ن(نيعتسهبو مهحسرلا نعسرلا هللا مسد
 00 «» نيلسرملا فرشأ ىلع ملستلاو ةالصأاو نمملاعلا برهتبدما

 ناوخاالا صعب ىّتم س ملا ررتو (دعبو) نيءجاهيصحو هل اود

 : هتضانام مهرك ذا نأ هو نآطيشلاّ م هلدأ مه ظةح ىل نيصيصخملا

 ا ققحلا مسارلا لماكلاعشلا « ىلاعت هشاىلا قو دقو ئعش نم

 1 ى كما هدللا فراعملاو ع هكيذ ايرلا تافوشكلا بحاص

 | نمهيق هتضو اافامت هنع هنأ ىذر ةسورغارصع صاو#ا ىلع
 إ

 نسما ع سششلا

0 

 تييحيسم

 ردع هدم هل ىت سلا لاح هئم هنرهعس وأ «رردلاو رهاوجا

 ناكافق 0 لحو رع هللاب انمعتسم كلذىلا م «ةمحاف 5 نيدس

 1 نمناكامو 2 هذع هللا ىطرهتاعقت ن 2 باوصو ةع نم

 . ىرخاو امندكاذىف ”ىلعة«تلاو « ىنموهف فدرحتو أطخ
 تاكلا اذه قئأر ًأرما هّللامحبرف 95 ماعلا هتلارغغتسا لوقاو

 | نم مضوا باوجوا 9 لوا رسولا را ًاطخالا

0 [ 
 ظ



 . يعدل 3 هنا وع ع دج ةتادعدا سلا ناوج :

 ا( ءراسلاب همعامجرتاانا تك طاما فرعد الامأ ناك
 | هتسدتقااعةن وح االارثك [تءضوادق ىنا ىلع مب ءالعلا نيب ةفولأملا
 ْ نسسسحا ىباعيشلاك م ىرتكلارئاودلا لها ملاكر ون عاعش نمأ|
 || ىضر ايمارضاورياشعلا ىلا نيدوعسلا ىا ىديسو للذاشلا|
 | ىننكميال هنأ معاو * يملاعت"هتنا ءاش نا ءارتساكده.مهتع ىلاعت هللا |
 ا فءضذو ىن اممسنت ةريك] لد اسملا نمهرق 9 هتضوافامشكر ضعسا نا :

 هنمدعص ىذلا ملسلاب الا هملاك مهفل قرهالهناف «: ىنانحأ)
 : مول ال اطسو اقيرط كلذ ىف كملساىب 3 يب هنع هللا ىضر عيشلا ٍ

 ْ لوصو نكمل :ىلا لت انما ناطور ىلاعت'هّلنا ءاشنا اهبق ا

 ضرعءنانا نودهطظغلب اهركحذا اقوذالا عماسلاىلا اهناعم ٍ
 ا عصوا موق نود موق نع اهرتس هناطعاى ١ لفاسملاو ف اهانعأ ا

 [| لئاسملاو « تقولاكلذ "ىلع هءىلاع# هللا عتتيابع *« اهانعم ١
 1 + ةراشالا لس ىلءاقلطم 0 .اهرتس هنا تاع ىج أ ا
 تعشموو :رردلا اورهاوج ايهتيعسو 8 لكولا ع ذو ىسحوهو ا

 ١ هزدعا ةرايشبا ةيسفنلا رهاوحا نم ع 0 هضم  ةلوق لك :
 || تاحرد تواغت سسح ىلغ هن ءاطعلا رهظا نيب اهنع باومجا |
 ظ ةسافنلا فم الكلا كلذأ
 | ردوح شذ توقأب رجات دربك و وقأك . سام لوقافأ

 || ماو ىسح هللاو كازو و ناجرم درغو درج ريز رد
 لوقاف باهولاكلا نوعي باتكلا دوصقم ىف عرشناو لكولا:

 (| ىديسبت لاس (تقوقام) قد رط موق الةيادهلاو ق. ةوتلا هثبابو |
 اح دوحولا فع ئش لك ناك اذا 8 هنع هلبا ىدر صاوخ ا اءللع
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 َّق ةداصملا 0 ْن راوي دا داز : ئش ىف. فشكلال ها دنعاكارد

 يع ةقاس طقو ةوهشلا. دام اىلع داز لاو هع ةماعلا دروهمشلا

 ىلاعت هتان هتفرع د مش ام ةجعلا ةدسلا فءاحدقو:كازدالا
 نعرحاع هنكلو ملاك لك همهفو ئثلكب هتقرعمو هرماوابو
 "ينل ةرمعم اذل ىلاعن' هنباهقطخب نأ الا ىلاغن هنأ قطنلا' ائعاعيشسا

 اك اذتءطاخغ ةم_سنلا,ىا تماصلا ن اوييحصا [يمسالا «لول ةمازكوا |||
 اكار لسوه يطع هللا بص ناكدقو 2 امدرب 5 5 هيلا ةراشالا تنس

 ه.لع هللا لص لاو. ةلغملا تاففعرلا دربق ىلع رف هتلغا ىلع امولا
 ميممااؤو ترق كلذلف يدع ريغلا اذه تح اص ت ًاراهنألسو

 كلذدهشدقو سنالاو ين الاريقلا اذع عجل ءوشلكنأأ
 نانع نب ره رميشلا مهنم . مهفشك قدر طيف ا

 ْن / اللا ىلا حايص هل عجسام مويلا كلذ ند هل عفسو همع هنناى ضر ١

 !| رحاهاملو #2 بودحلل الاكن اكي ذعملاك لذ ناد م ميشلاربخاو '
 |١ هتقان مام اواصنالا نم لكض رعن و ةنيدملا ىلا سو هملع هتبا ىلص لأ

 ميمو بان سيب 1116 اح

 ٍ | نمالارمؤدالو ةرومأم اهنافقاهوعد مسو هلع هللا لص لاق

 ريط)رئاط الو .ضراالا ىف ةمادنمامو. مظعلانآرقلا ىو لعد |
 | تافص ىف نوكحرتس لامه لاثمالاو مل اًثمأ متاالا هيحانح |||

 ه3 عم: هزرجخ لعب :سدج لكن االا قطان ناو .> مهاكس غلا ْ

 0 مهمق ىل أعنا لاقت ملسءاهلناو مضصعل هةطأ قف هد اليطصأ

 او ىللاعت هلوق وهو. ّمْنأ نورش#اكىنع «» نورشح مسد لا
 أ تا رصقمل ٠ ءاضقلا او لصفلا مول هداهشللى مذ ترش شوحولا 1

 أ قدرو اانرقلا ةاشلا نم امنا ةاشللا ذخأق انما لصفب كمهماب ْ

 | ثتيح نم فا نيت م نم مهنا ىلع ليد ادت ْ
 "بيس م بع ميسي هلت م تطل دعا



 ||« ريذن اهيفالخ الا 5 ,و» نوبوعلا
 ]| لهف هل تلتف « مالا ةلج نم مهوريذنلاو ةمالا ىلاعنركتذ
 : كلذ.لكلاة9 م مساج خرم مهنع حير اخوأ مهتاوذ نم مهريذن

 || هناىلاعن لاقا[يك ىلاعن'هتلا هدوشا نمالا كالذ لعب ال نكأو نوكي

 || نيطايشلا نارك د ىلاعن هنا عنم ممنورتال ثرح نم هإ بقووه مكاري
 أأ نمهنا لداحم اًّنظ او مهضعب هين ولداحام سنالا ىلا نوحو
 ]| ال ث مح نم هيلاهاحوان اطم_ثاادنع نموهاناو هنسفدذعأ

 ش لها نيد سيل هنال نويوع الا اممادلدايالمث هبا ردعشاا ]

 أ| نمةمأ اهنا ب الكل قاضاورودقو «.ئم ىف لادج فشكلا |
 || ىتس  انلاشماما اهنا تارشح اور أفلاو لغلا ىفد رو كل ذكورمجالا

 | مالا فام عيج لوقي *» اههتع هنا ىضر سابع نيهتناددع ناك |
 ا قمحلا ههاشل :لهق هأ تلقق. + ىلعم سامع نبا مسه ىس اممق |

 امناك "الا مهنا ىل اهت دلو ىف ماعنالاب هداجتع نم لسض نم ىل عن | ظ
 ه« ىلاعن'هللاب لعلا ىف اهلاك] مأ ناسنالا نع ماعنالا صقنا ناب أ
 ١ سل لوب مهضوي تءع» كسحإو لعاال مال هويت

 ءلا ىف اهتدّترم لاك نا. او هاما ماعنالا قاصفت ماعذالاب مههيبشت |
 لا احلا ىف ال ةريدتا ىف عقاود ةيقحا ىف هبشتلاف هدق تراح ىتح هتلأب ا

 | ءالعلا هلا لصبامالعأف ىل اعتهتبايءاطعلا نم ةريح دش أ الف هدف ا
 ١ هلا صانع ئىاأ هخع ل عتنت ل ىنلا مت اهملا ًادترم ىلاغت هللاب 0

 ا“ -

 ١ تيثتالابنال همهل الا نوؤؤشلا لقنتب هنوؤؤش قول ةنتم تناك ناو
 | "لذا موقلاغالؤه نم ىلاعت هللا مهفصو نم ناكا ذو لاح ىلع ١
 ١ قدرط نم ةزمحلا نمي ورتملا نوددربمسهنال ماعتالا نم الانس |
 | هدنع تفقوو كلذ ت لع م اهبلاوكلذ مهل ن الوم هنرظنو مهركف /
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 || ىهتلاىلاعت هتناباهلع ةد_ث!كلذو هنع حورذا بلطت لو
 !ٍ اهلاوحاو اهم ذاكرما نوكل الا اج مت اهملا تيعسام اذاف هل تلققأ
 هللا ىضر لاقف : ىهاجيلع مهب ًارمالا َناال قلخا بااغ ىلع مهبأ

 |١ قلما لهج ثرح نماهرماماهبا ناكامنا هنا كلل ذكرمالاو هنعأ'
 فشكلا لها هلعاكاهرما ةروص اوفرعد لف هيف مهتريحو كل ذب ||
 هنلاىىضر لاقق تان م ارما قت قلما ةريح بدساف هل تالق ||

 امتاهنع ةرداصلا تاناورا ضع» لامتانم هنورياماهبس هنعأ'
 هنناف شكلو قيقدرظنوةعحص ةيؤروركف نعالاردص ال

 هنوريام راكا ىلع نوردةالو اهتقرعمو اهلقع نع مهل ىل اعن . ش

 || مهملا لوقلا ةمسنو مهقطن نم ةنسلاو باتكلا فءاحام نولقأتس. |
 || اهتعنص ىف لتلك ةدهاشم هنورياع5 نولعفداذام ىرعش تدق
 | ىلاعناهّننا عم باد“ الاو مكحنا نم اهتعنص قامو عملا صارقا|
 || هذنا لعج ثيح بارذلاديصا تالاسحلا سترت ىف بك اذعل اكوأ|

 ١ مس اوفا مهم ىلع مهطايتحاو صوصة#ردقو مولعم ||
 |١ نووق:ءام نو دحالق بدحلا فوخ هنورخ دام فصن نولك امأأ

 || مدع نءاف رظنلا لها نوهبشي م-هقرظن نع كلذ ناكن افدب
 || انوهبشادق ايرورضاهع كلذ ناكن او مهيلابسني ىذلا لقعلا
 !| هنا عوروإو مهتنيو انين اذا قرقالق ةرورضلاب الا هكردنال اميذ|إ

 | حاقالااهبلطو اضعباهضعبراصمالا قشع ىو اممم اورل نامالا |
 رهطا



00 
 الع ميشلا انش تدهشدقو * اوفصتا اذأر .اظنلا لهال ةنآ ارهظا

 7 تلد اعم دودسولا ق ناج لكل ماعن هسخع هبا ىتقر صاو#ا |
 إ 0 ب د و باطلا مهقد داج لكت ا لوشو ثاناو محا نع السخو :

 ١ هيلع ”ناملس تلك ى | ةلغلا نأ انغلردقو لاق 2 ناويحاملأات ا

 ا كتطاام ء ئشر كح" ااناو تامالاى طمعا هنلاىئابتلاق ماسلا ل

 ا كلوقنم م مشا ىف تلاقو هنذا ىف هل ترساف ناملا اه اطعاف هلع

 || ناملسرم 59 دا ةدكار ىدعا نم دحال ىءندالاكلمىلاس ه7
 ١١ نيا مبدالاتكرتدق هلتلاقم : 2 هنولريغاو مالسألا هيلع :

 : هبا كابن ىذلا سفنلا حش نع كدجورخ مدع أ هنم : هوحو نم

 | فكتعلامم اهنمو * هبهّشا كرما ىذلامركحلاة ةرضح ىلاهعأ)

 1 دعب نم كد شداد نمازعلال ءاطعلا كلذ توك الداب ناقسلا | ا

 | كاطعاام كتوم دعب اذحا ىطعت .النإ ىلاعن قا ىلع ترف(
 || كلم وكي ناكيلطابنمو ٠ :: صرحا ة دش ىثك دعا املك اذزكأ]
 ا حصل ال هل د2 كنا كاذع ىاعو قابه كلوت .كدحو كلكدمسأل
 أ دوهسش عمالا طق نوكيال ءاطعلاب كح رق ناعم ًايشدعم كلمتنا |!

 || ككذم اذامو ناعلسام هلتلاقمث السهج كلذب ىنكو هءاكذم
 |١ عاخديوح ال فاتلاق ىمتاخ لاهتف »« هكيطعي , ناهتل ًاسىذلا |
 )| هنءمتبا ىدذر انش تلأس (سام) معا هتاوةلمغلا مالك هنا 1
 دو نوظفح مدا دالوأ ناكفيك |

 |١ لاقو د حلو روكأ ط2 ١ فرع نمزلا كلذ ىق مهنم :

 ش تايسسنلا نيل لق مهر عم ةدوح هونبو مدآن اك هنعهنناىضر ١

 : ىندملاب نوقطنب و طفللاب نوملكتيو فورحاءامسا نوظفاوناكف ا

 ِْ دهم ا مم سسارخ و و ارو و



 الا ف نكي لو فورحم اغلا هل هظفعقم للكلا نقلي

 مااكن ال كلذو هيوظفحي باك ىف مهلبق ناك ن مران“ ايالو هيلا
 ةيعبطلا ماسجالا فستكدال ةينابرسلا ةغالاوه ىذلا ةكثلملا
 | نامرلاا ذه قلجرلا ن اككلذلو ةمئاس ةنلاره'ي <ااهالويهاغاو
 ناالو هيلا ن وج اتهام عسرجاوبتكي ناهتدبلهاو وه جاتمعال
 هب عغتنمو بورشمو لوكح أم باك ىف مهتومبقام عمجاوتشي
 ىايهيلعأ ةشن: ىد مهدالوال هولعيل كلذ ءىلا 3 احامناو

 مهتق :رعم تصقو مهلا اأو ,ريعن' نا ىلا كلذ ١ لعاولا مف ناكاظفإ
 نورقلارامخا ةقرعماوماطو مهرامخا ترثكو مياس 3ك

 هلتاقف « ةعبرو هنمافطل ذباتكلا ةعانص هش هتنارهطاو ةيضاملا

 ةعستلاه ده ىهو دب دنحلا فورم الا هثعام هنع هثناىضر لانقف#

 ريغال لاكشا

 (5) (م) (0) (ح) (ه) (2) (س) (©) (0)
 ىلاععملا عم اهم تددقعنأو تادوحو ا مج ءاعسا بج هده نو

 هيلع مدآن أكفاه ,رسايدادعالاو اهلك ب اسم اءازجا اهب ت عجج و

 ىلع اهت افصواهاك ءايسشاللا ءاعسا ف ورحنا هذه فرعن مال_سأا
 مالسلاةملعمدآلزيملو اهتاثيهو اهاكشا نم ةدوحوم هب ىهأم

 كايلفلا لكشتو ةيئايرسلاب ماكتو هدالوارثك نا ىلا كل ذك هونبو

 فور قديزو مالس لاهيلعم دآتوم دعب رييغتلا بحوالكشد

 ناىلائش دعا يس ءامشالاةدابزب عرفتتو عستتو دبزت تاازاشو

 7 ت7 م يس وص مع

 اها

 اي

 م

 ا 3

 -ة

 اه"

0 

 ٠ 21 م ل حم



 ةعاسلاموةتاهبحاص ا

 : طا ٍىنغام لاك ةلوقلاهذه بلاغ تيا رو تاق 08 ةدايزريغ نم

 || هتناىضرانغعسش تاأس (رهوج) معأ هنباو ىلاعن' هللادجرأا
 ش قحات اذن ,م 2 ةيقحوه له هلحو زءمشان 08 فوم ان عامزذع

 ظ فوحلا عصانال هنع هللا ىضر لاق قحا نم توكياع واىلاعت
 | توكيامم دمعلا فاخياسمتاو اهم فن اذا له <ىلاعن قحا تاذنم |

 ًاراصنالاو ىولقلا هيوساعتت امو توقا حن ىل اعنا لاق ىلاعن' همم

 ىلاعت' هلو ىنعماف هل تلقق «دئادشلا نم هبق ال مويلا الا اوفاخ اق
 ٍ ايس نم نوفا هانعم لاق مهقوف نم مهر نو ش

 ظ نمدح ال فوأما مدع لصحي لهذ هل تاقف *« مهقوقىلا ةفرخلا |

 ْ ةعسد نيدرقملا لعل ةدجاىتست أ ارملاالعا غلب ولوال لاق نيب رقما

 هفوخ لوزب لاف هفوخ لوزي ىف هلاسلف هن ىهيلالا. ىقالطالا|

 | هنع هدا ىضر اديس تلأس (توقان) معامتباو ةنما لوخدب|
 أ مهرصنلا اذه له نين مؤم ارصن انيلعا_ةج ناكو ىلاعت هلوق نع أ
 ا ةلودلا نوكحتةروماللا بقاوء:صاخ وه.م آتقو لكىف امتادا|

 | نم < ,فامل ن اعلا ماهناد رصتلا هنع تبا يضرلا م2 نين مول :

 /| | ىذرهباعصلل عقو نبأ ن ف هل تاق « ىلاعن هبا ىلا دانتسالاة دش

 أ لاقف نيب نو. هؤملامهو نطاوملا ضع: ىف مازن الا مهنع هللا ْش

 : ىلاعت هاى مهمهجول ىفعض نم ا 0 لا ْ

 إ الها ضع تععسو اش ربل م دعا نيس

 : ا ظ
 تاق نا است ارح هدم ني نا لج د اسأل 1



 هنلاىوضر لاف ىلاعن هللا, نينمؤملا,رصنلاديقىلاعن' هللانادل
 اذكي نينم ملا لاق اقف ناميالا قلطا ىلاعن'هناف كلذ كل نبا نم ضع

 لإ مصل ىلع هلالا مسا عضو ىف أطخا نم لعشبل قلطا لب اذك نودأأ

 | (رد)ملعا هللاو كامامثلاياف طقاسم للكوهو تلق ىههتنا هينماو أ
 رباكحا نم عقبام ءالعلا لوؤن مل مل هنع هتلاىضر انذيشل تلق |

 ناعممالسلاوةالصلا مهيلعءاين الل اهولوا|ك طاغلالا نمءاملوالا
 || قحاءاملوالا ناك] فاصنا ثول هنع هثباىذرلات5: دحاو رعلا ||
 || نكلو نامسلاو ةحاصفلا ىف عراشلاةمّترم نعمهروص#اليوأتلاب||
 هيلع هنا ىلص هلوق لّمأ#و « فاصنالا نم لدا رصع لكىف مئامأأ
 |( عضوة ”لجوزع ىنر اتا ةباور فو ىبر نمتآ ذل يالا ىناتالسو ا
 | نسلوالا مع تاعق هلمانا درب تدحو ىتح ىدث نس هعرباضصأ]
 نامسهنع باغو هلق ىلع اوعج ال :ىلو كنذ لاقول نيزخ الاوأ
 مهو لق ىلع بيل اعرف ىحولا تارضح ىلع فارثشالا مه ءاماوالا 1

 ةيهالارومالا قئاقح نع مس فشكت تاعتن ةرضحلا ثالتنمأأ
 نم تامقامكح ناالا, ناعقنلا كال:لومق بدالا نم نوكدف(

 ُ ثددحماىف ملسو هملع هلدا لص هلوق:دارلاا# هل تلق ب ءايبتالا

 هلعام عسي ماع ملعلا له نم رخآ الاونياوالا مع تاق قراسلا ش

 لاققق كلذريغوا لوصاواو فذ وأ «ةؤ ىف لوقعمو لوةنمنمهتقأ||

 نب رخ .الاو نياوالاب دارملااف هل تلفف « كاذع_.#لماشوه من |
 « ةمارغلا مونىلا هعامتا نمرتخ أ” نمو مالا نمهم دقت نم لاسقف

 عراشلا مبدا ءووسس ءاريعلا لاوقا نمل وهلانّدر نذاف هلتالقف |

 أإ| عرمص صتسالا لوقو راخل تمتد ال معن هنعمهّثناىذر لاسقق ٠ و هيلع هنا ص هلع ملح نم لوقلا كلذن اال سو هيلع هنبا ىلص |

 0 يفسح

 سس سس
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 ٍ نماضأ كاذك دودعم لوقلاندرنا هل اقعد 09- ةراتاذب وةرات

 أ هتاىضرلاقق * « لاما فراق لسو هيلع هبا لص ”ىذلا لعولمج ئ

 | ةدايسو هس ةيدومعديعلا د شي نأ ب دالا نم نكآو ميتس هنع ش
 ا هل تاوتذ وز كيم ىأر نع عجرب و لاق الك د مسن رمل م3 هريغ :

 ىضر لا#ؤ بهذع دوقتن ىف يكف ءاذعلا لاوقا نم الوق درت ل نذاف ْ
 (درعز) معا هئاوريثكريخ هتاف دحاو به ذمد قت نم لكدن هللا ا

 ىلء دود. بم ةح اولا ب الوش هذع ىلاعت' هلبأ ىصر |.وؤيش تعيس

 ناىلاعت' هتنا نم قد مهدحا نا ىت ارنا هى نةراعنا نك 1

 باط ىف هاري نأ ىلاعت هنبا نم هئايح ةَوقل ههجو نع بايذلا شنب

 نطول اذا نإةوأ ةضوعدوأ ةبايذ نم هرأن ذخأيوا هيف ظحح ِ

 ديبعلا نمدخا نوكي النا هتاذب ىذتقي نيفراعلا دنع ىوايندلا ئ
 ةنادكسودل اك عج ىف ىهالارعا تت نوكناغءاو م15 دانه :

 هللا ,منلابامدقف رادلا هذه ىف ههجو نع ٍبايذلا ش شن ن ظ

 ع نماخ ادرك وك ءاموه لك ةرلا و ٍ

 قسد وو معطد لاظن مل ن نع ص اخوه لوقب مهضعل تعدت ن نكلو لعاال :

 : لوسرل ثيرالا كدت كلا مم ف قسد و معطد لسظن نم امادة اسم ف 1

 : عراشلا نمةقفش مر خوهف ةلصاوأ لا ولف ملسو ه يلع هبا ىلص هنا

 ١ نوفااضءالع' ١نادل تاقق + كلذوإفّوإصا اولا بع ر دق ىفريغال ١

 أ هنا هع ام ىلع تقم قا اأنم لك هذع هللا ىضر لاق. كلذ :

 |١ هم اشم ف قسدو معطا هنأ ىعدا نم ةمالعل لهن هلت اق « ىلاعت |

 1 قافعضدم ال نأوهو ةمالع هل عن ل هةمالع
 و وا و و ا جتا ول و وع وست وجو

 وم تا ا ا يي يبس جشم ل بع هوم اوم هو حا ته بطول عجاج يوسوس سا اتا سعف حاملا دل بسجل ع ع هس

 تلمس يس يس م مسا سي سس يي مي مم اس سس سس تنامي مياس ل ديا

 هي



 عل كك
 ا ع جمموجلل ب تيجججوو 0 م م م ع

 ْ | ةيورخالاو ترو دلال انف عع 07 هللا نالكلذوةلصاوملا

 || هلعاالا سمشلا بورغ ىلا رجب ملا عولط نم عوج اناث ةوامو
 ا نعد علا لطعيف مما ىف انعض ثروت ا

 داسعللاريمكح كلذ مهقباك عوج كلذ نم مها ىهرخأروما

 ةلصاوملاتناكن اف هلت لهق : هننو دق » مسمار نيد معتالو

 || ىضر لاق ماعطلا سو هشاد لاح ىوقدراووالاح قارغتسال
 عاح لكا اذانم ءارقفلا نم ناف هلاح هلل سداذسه ل ثم هذع هللا

 ْ 0 اندهاشات ىوقو عسش ىوطاذاو هن دب فحضو

 رارطةاوهاءار .اكالا عوج نذاف هإ تلقت ىل عن هللا هجر ىقارع

 هندمل ريض ا عوجلا لقاعل ىتمننال منهنع هلبا ىضر لاقق رايتخاال

 || كلذو اهبف لدعلا نع رخو هس ىلظ ح حاج ىتموادبام اعط هدشعو

 لدملا ميلا سن لو ملسو هيسلع هللا ىلص ناك دقو مومذم | |

 ْ اممدعل الاء واط ةعباتتملاىلايللال طن : مسو هيلع هنن لص ناك ام

 : هلناو ثدداح "يلا هءتدرصاك هذم حوح اوه نأ اراثاوا هلك 1

 0 دهازلاه ملا ددقساام نعهذع هدا ى ضر انذت تاس (رهوج) ملعا

 /| ملاعلا فئش هلك دب ال هناف ةلالا تارضخح او ءامسالا نمامندلا ىق

 ا ىلع ملاعلادوحو جريىلاعت' قا ىزو هيهلآ هت قح ىلا هداذت سام

 || ىدهزلا هع هتباىضر لاقف دهازلا اذه قات نم قلخغف هم لع

 ْ هّللاَن الة خالارماو الل نيدعتملا نيرخ الاو نيلؤ الا ىدهوهايندلا
 | همملء ابا: كلذ لعحو مد ووقعولا ف ىلا قش هع دق ىلاعت'

 | نق نينوكلا ةنيز نع ضارع الاب الا ىلاعن' «ةقرعم ىلا دحا لصد ال
 ْ ايدل دهز نمو لجوزع هبراصات دق ةرخالاو ادن قد
 نك ل وو مس ع ع بج

 اير

 دعو

ْ 



 9980 لما
 || ىسعتو ئشر ملت, ملا-دلا ىف دهزي مل نمو ةرخ الل صاخت د قفا

 هبا نوككحص ىف ىلاعن' هنا قالتخ اب اوقلذش دق نودهازلاف سكدناوأ
 ااوهذالاو ةمغرو ةيععرطن ىنعا اهيلارظ لايندلا قلخ لم ىلاعن

 دوجواه نأكام كلذ الواو دادماوريب ديرظن اهملارظا ىلاعت |
 رييدنرظاو هاماو ةسغروةمعرظن اندلا ىلا زظني ال دهازلا كلذكو
 ءانعتسالا ىعدا وم اف اهنع ىتغتس نا هلع الىتااهيشداعملا

 8 انش سالاف ص) "ال ةمقره د قحاب ىغلاذا لها وهقامتدلا نعمان ١

 | دهزلا موقلا دوصقم قباق لج وزع هللا, صاخ تعندوجولا نعأأ
 تاوورض ىلع داز امر مص ىفل عملا مدعو سلقلا عارفالا امندلا ىف

 سانلاضء»ناهليتاةفو اهقدمغرلابمهدارع سكعريغالدمعاا |
 قزرلا فن اوخا ىلع ةعسو اس ةدهزا اما لوةروايئدلا قدهزب أ
 هلشكل#و : لواعم دهزوه هنع هللا ىدفو لاقف همكساشف ١

 هل قحا ةعسق هكرت ىذلانا هداقةعاىف نال لاقق فدكفاإ
 | دهؤلا ماقم ىق ص الخلا اف هل تاقق ه. لطابوهو قلغتأاطعا مث ٍ
 [| ىلا _هن' قنا هنمد اع نوكحي نا صال هدعهتناىضر لام
 ا وهذا يلع مكح قرصن هرب ىنايد فرصتي مث هيرب ىفامجدنم قثوا ||
 | هنعمتباىذرانغش تاأس (رحاتيربك ) محرر وغغهاو قع || ىلتمي و نع عنف © عئابملاو قطعا هبا هر رم قاتلا

 /| لجوزع هللا ةةرعم ىلع ل الد سالا فدع سو لذب نم كح نع

 | ىلا ءاقارظنلا كلذ نامث هعسو لذب نم ةيقب هيسلع قبيل ىتحأ
 ١١ قحاب قملث ال ةهفص تانثاوا ىلا_هن' قحا تاقص نم ئش ليطعت' |

 أ ريغ هنا لاق. ما كلذ ىف قحا ىلإ صد مل مادام كلذ فب امموهله |
 ا .ا يلف أ طبخاقدهتجا نم ىنعم اف باشمريغ ناك اذاو بائثم ا

 0 و و ميج يسيح
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 ةنسلالهانمدحا ماك كلذدجاملو لاق ىميتنا ىلوا باب نم ١
 الا مولنا ىتديال اذه ىلعف هنع هللاىض ,رانوهشل تاقف ب ةماعلا

 مهن هذع هنناىضر لاق هعسو لذي لو هةرظنلا فو: مل نم ىلع أ

 هىشلرشت نارغعدال هللا نا ىلاعت هلوق ىفءالؤه لو ةءافهل تاقف «|

 و لذب ريغ نم هيدلرشا نر فش النولوقيهنع هتداى ضر لاق
 ناهلتاةف ا« هلرفغمت هعسو ل ذب نماما كلذ ىف قماتاطقأأ

 لخ دانه نمو هنع هللا ىضر لاف كرسشملا ىف كلا قلطا نآآرقتلا
 لهف هلت اهف « كلذ ىفةعامتاو ةنسلالهااوغلاغو نوعطاشلا|
 م>راو رفغا بر زو مو ياع هتنا لصد ىلاعن' قا لوق |

 منهنع هللاىضر لاقف أطخا نم لك ح ىف لوسرلا نمةعافش

 هيلع هتنا لص هن أكف ةرخالا لمقامندلا,ةصوصخم ةعافش اهناكلا
 كلذب أو دعسبؤ مهئاطخ نع اونوتيل مهياءب:برا.لاق لساوأ
 امندلا قمه ةع اها ىلا ىطشلا لها ضعب بهذو هياعاووعو ا

 ديحوتلا ةداعسمهتلاناذافاولاق ةيونريغ ىلعأوت امولو ةرخالا لبق |

 هم الل ةهحر هناف ملسوه ملء هدا ىلص هلا لوسر ماةمردف كاذذا

 اذهوهيلا ايف نومتثد و ةنجنا نولخ ديف مهيصاعو مهعثاسط اهأك
 هللاىلص هللا لوسرءاعد لهف هلت اقف .« لعأ هتداو مركلاربك !نم أ
 لكم مادتماب صاخ هقباسإا ة "الا ىفةجرلاو ةرفخا اب لسو هيلعا|
 ىرلاقف هءاسلامامقىلامدآنامز نم ةفصلا هذه- ناك نم 1

 نيفلكسم ا عيج نم هق-رظنلا فو نم لكقح ىف ماعوه هنع هبا ا



 نو دهتغص هذه نمالاهتوع د ف صخام لسو هيلع هدا لص هنال

 لوتسو نع بئانلكأ ىجهني نذاف هل تاو هقدر ظنلا فو لم
 دذع هسفن فرضحي ناءاذعلاوءاي1و الا نم لسو هيلع هتدا ىلص هللا
 أ له أن ع نيج اا يمالسالا قرفغلا عيج ةجرلاو ةرغغملاب ءاعدلا

 ْ فرعي نا عادلكأ قيلت مع هنع هللا ىدر لاق ةعاجاو ةنسأا ْ

 رط نع نيجر خا مالا عمج نمر نع هل نمم قرفلا عيج هثاعد ش
 1 قد

 هذه ق مهم مس برضت ىلاهت'هّلد ا ناق ثا ذ لعق نو ةمااق”سالا ش

 هيلع بلغ نمم ندتالواهنم كظح نع ىتااب لفتالؤ ةعافشلا |
 نيعئاطلاالا سيصنال نا اهريخل هتناةجر ةعس لهجاو سيلا

 هلاثت نمم بوجولا قدرط نم هلانتو اهذخأ,نم نيب قرغ ملو أ
 /راذلا نم اوجرخا لجو زعهتنا لوي مصصلا فو هن هنملانيع نم |
 سانلا يرخ ثددح. ىو +. ناميانم ةوذ لائم هبلق فن اكن مأ|

 | نيجارلامحرا هجرغيف ل0

 ةنيأ ناسا و

 || اقش لا ىلاها نم هةر ظنلا قوم ةحرلا تاانام نذاف هل تا ةفد
 هنع هللاى ضر لا3 لامعالا قررط نماله ملء ةمأاقنرطنمالا|
 هلعام عيج لوب هتع هلباى كر | سس لويس (توقان) مذ
 ماشالا لع ىتح ةرطفلا لع ىدوتال اثيدحوا دق ناسنالا

 ىضرلاؤ كلذ ف يكه ل تاء ب لوقعلا تايرورضو فشكلاو ا
 اناداغ ناك فدشكلا اماو رهاظف فش كلا مغ ىفانا هضع هلبأ

 أأ ناالا كل ذب همولعم ىرية هيلع هبا هرطف ىذلا لعلا نع ههفشكد|
 || جري مت ماعم لع لكلف فشكلا مولع ىلا هبل -صوتيالان هركفلا |

 | ريغ نم دعلا هداف سا لع لكن ذاق هلت 15 ,, ديهنمام ىلارعالا



 ١ أتلقف 5 و يركملا و رجل را ةقطانلا سفنلل

 الات قييملف سما تاكردم نم وهو ةرطغلا لسع فرعي نبا نؤهلأأ
 اذ بولا ماحلالا قد لإ ؛لوقتاكرمالا س ل هنع هتاىوضولاَعُك رظنلا |
 ا نماقوذواغ 5 اهبر نم ةقطانلا سفئلااهاقلتتف ىهلالا مالعالاو |

 | نذاق هل تل قف « ىللاعت هللا ىوس دوجوملكأو اهل صاخناهجولا ||
 )| نيح ءاطع نبا لوقر ةأتو: معز اتق ناكمالا ىلع ريزيال مصصلاركفلا |
 : هللا لج لهنا هلل او هلئأ" | - هك اروهىذلا لما لحجر تصاغ ا

 كلذاموى يلا ةلاسر اش م لجا نموه ىذلا ءاطع نبا مهعف

 اةنورالو ركق 5 هل نسا هنالهتنا نم مالعاب هلاقام لع لما نيوكلالا |
 ىفولجا لوق نم ءاطع نبا ىس او ءاطع نياكر ومالا اه مهغب ٍ

 اعاتم اهيحاص !هملع لج لي ثارسا ىتبنمزىف ةرقبنااضدا مرمعلا
 فائصان مورق هذهف ثرعل تاكا عاق اذهل ةليخام تاو
 هّليأ او ديعملاوةلخ حلاو سنالاو ذل تةلخاذامل تلعدق ناوبحا

 كلذإواياوجرد.مل اعرل قلخ ئش ىال مهضد»تلأسوإو هوقرعتو

 ىذنااذه نأكل هف هلتلقف د و ولا

 منهنع هللا ىضرلامتق اهسوغ:رطق ىف ازوكرم انا هيمالعالا عقو

 هناق قط انلارمغ ناو ما فال هماعرمالا انعانل ف شك ام نكلوأ|
 أ ىعدسالا هيلال صن امالعاف ةرطفلاب هملاورمالوؤيامعه:ف شكا

 ا تاقف هنا ماكاضياءأدتبماذهو مب اهملا اد تنم ةريحا مام نم
 ١ «ن هنع هلبا ىّضر لام انيصاعمو انتالزب تاناويحنا معن له3هل

 اهقطنا اعرف هيلارظنت ةعيب و ىلاعن هّتناىصعي نا ص اعل ىتدنمال

 ىلص هتدالوسر لاقرلف هلت لقؤ «:ىصاعلا ثيل ذلة ترام هدا
 رعب واو | انا اذهبّتنهآ .قباسلا يل رووا
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 |ناميالانا اعمل وسر ا ما ةرقد اةراهصل !لاق ني>رعو ١

 | ىضر لاهت» لسو هلع تبا ىلص هتبا لو. سرل ريخما نفي ربما هقلعتتم |
 ا مسو هيل ع هللا لص هناولو م مالسلا هم 12 لب ربج هلريتغلا هذع هنا ٍ

 | هسسفن قدح ىف لقت م هقشن 5 قب رط نم ةرعملا مالك نناعناك ١

 | نعهنع هللا ىذر ام ديش تلأس (شنف») ) ملعاهتئاو مهقاق تنم ٍه

 ىلع ا مت اهسا عم ناسناةروص ىف موذلا ىف ىل اعن' قم اهو وراسس :

 همع هللا وذؤر لاق عب كمانم مالا صا ةاريعملا لوقو هلل |

 نافقلايخنا ةرض> ىتارلالوخ دروصلا ٌقىلاععت ق2 ةيؤر بيس ٍ
 اذه زياواهعلش نم هوسكةواسهبؤ لز انلا لع مك تارض ْ
 نوةفص. امعتزعلا بركب رناوسسو غ ىئ ا :

 معنه فعهللاىذر لاف نطوملاو ةرضعلل كما نذاف هل تاقف أ
 ا كلذلو هب سماق نمل اهماكحا بجو ىناعملاو قثاقعلل ىلا نال ا

 هنداءاشنا ىق ايس اك لايخا مه. لع كحورباك الل كدا اذهعقو أ

 لح>وزع هير مدوة يلع هنا لج هب . قر ىلع مالكلا ىف ىلا .:
 هذع هللا ىطرانغش تلاس (رهوج) لعاهلئاو باش ةروص ىف ش

 نورهطم مهو هتكحام هتامقصاو هنا ال ىلاعت' قم اءالّشبا نع ا

 ىلاعت' قا ءالثبا هنع هللا ىدر لاف ش.حاوفااو بونذلا نم ْ
 ١ مهبىلاعت هئامعا ةدشامهتاحرد عفريو مهي: اوهام ءايبنالل |

 ْ راسو ظاح كاوا حيصعلل م6 ءرفكت ىتح بونذ مه نكي ذاريعال

 ٍ نينمؤالاسنأت م ملل ةرهغملاب هح رصتب رادلا هذه ىف مهماةم ىلاعت |

  ْ1|بنزلا ىو ىل_ءالاورتأل اهلصا نم ةريضاف لاو مو هيرو

 لقىلاعن هلوق ةكح لعن مهفاف بنذلا ةةرقح نمءايبنالااشاحوأ
 : لسو هي د دعس مشاووهاف ثلة نان مرشإ نا



 *«( 1 م)#

 لهفق هل تاق 7 سانلا داحا ماعم نم مل نياق االاو ش1

 لافف اءاوث ريما ءازج - ىعس اك با ةعلا م بأ ةرشغلا ىلع قلطا ْ

 ةرفغنأا نال وق, سانلا ضدي تعم هإ تاتو ال هذع هللا ىضر ْ

 قوتدسا اذا ىلاعا قاما نال ةزحازلا نم ءالدتا فواقلا ددع |
 لازءالق هلرفغا ذااّماو كل ذي ةحارلا هدءعل لصح هدمع نمهقحا)

 نممردص مالك اذه هنع هللا ىضر لامتف شاعامل<ةوءام-ق |
 ٍ هير ق- دمع نم قوس ١ نأ نكمل هو هدف رعم قدح هنأ فرع مل ْ

 / هبا علاط ناو هجرو هدا لضفي اهلخ دين ,مةنحا لخ ريامغاو :

 / بنزىلءرثت و ةنسفلأ ةئامر املا قدمع ثكمواف كاذلسق :

 أارذع" ا ا اح الرانلا نم ميرخاثهدكترا |
 قلبا ةمدنلاب ا بويذلار مدار ان ىل اعد هلا ىلع ءازن 2اقحءاف سا :

 نم ىلاعنهّلدا قدح ءافمتسا لاا ىض" قانااملرظناو هلالحو هتزعبأإ

 ا در ةياهغالمهباذ ع ناك ف كم هنعوفعلا مدن ىنعم راغكلا ْ

 | ناك نموه لماكلا نذاف هل تلق معاىلاعت هثناو هماو داي اهن |

 أ رمالاو هنعهتباىضرلاقق مكذم هيلاةراشالات مدقتام ىلع

 اهل شسلعو * 3 الا باير الاقالل خ فراع لكدتع تال لك 9

 !ىضر لاقق رشلاوأر يا ءازج وهاد يح اصا الوصو ءازجا حرمسا ا
 !نالكلذو كمشلا نم ملعاقل الودو حرسأ ريدا اع ننع هلبأ

 فالخ ةءرسلاو نإ كءابهملار اناذاع ّئشلا تان نمذرخأم باوُدلا

 ني دلانا نهرلا طاىل اعت هما ةريضح نم هناز : < ةرمك- نافرمشلا

 فشكحلا هاضتقا5 ةجرلاوديإ اوذيهملاو ىنأتلاو لحنا امهتاذب نام طع

 ىضر انش لكيم (رد) كلذ لعاف ىلاعت هلوقهيلاراشا ماعد!

 قواذ هنال عوطلاو صرحا ىل رع لوم ناسنالا لو هع هللا

 ىلع

 0-5 مم
 للا + ١ تلا اا

ِ 



 ب اذن لا

 ْ رك تالا ما قالخخ الاة قي نموه. ,ةيهلالا قالخالا ىلعأ

 ش ناسذالا سلط لهف هتاف نات الكلاس اهكش كيتو ال خش لك ١

 لاق لهما مسبق دو أ لدلا دق عدا لالا قع لك وك نا
 حورلا حم 23 نيح نم ىلا عت هنال لها مسق نم « فع هنن ىذر

 أراسوام هه الظءاروحو كرداهم' متت ؛هرمأو دوجولا عمج ىف ا

 ا انام ارو هبامع دمعملا دو>ولاذهرذع قلطملادو>ولا كلذ

 (| نيدب "هلا دي اهل صن الو قءاتاغد بسطت ةأادوحولالازءالف

 مل- -ءاهشنأو ىلوا سالف الاور ةئلا كح ىلع هفوقوف نب رهادلارهدو
 ْ ُئهل انلوق اعاىل اعد" هلوقن ءهنع هلباىتيرانغش تاأس(رهوج)

 ]| توذلاو فاكلا فرحدار ما له نوكمف ع نا" هل لوةنناهاندرا اذا

 قا لوف م دق م هزاب لهو ءاوشالاروهطهيناكى ذلا ىنعملاوا

 ْ قرفلاامو ةعدق نك ىلا قا لوق ناف ةنوكلاءا.شالامدق ل 0

 ْ دارملا س) نع هللاىطر لاق هئماندراو هيأ ا

 || ىذل ا ىنعملا دارملااغتانونلاو فاكلا فرح ىل اعنا قا ن
 [|رصمتساو ولع نإ ىنعلل باح ن تصح نافع ءايشالادووظ هيناك |

 ش قرقفلانالد>و لكن م نوكملا مدق قدما هللا منكم دق. م مزاد الو
 ْ أ لاؤسلااضداو ةروهظلا ق كدا ها ا

 انزربامورادتقالا لعل يلد دوجولاىلامو د عملازاربانا لاس. نا:
 ] لك نعالاهنيوكُ نع ئذلاناكامو لوقلا يع نكو نكيالا |

 اه رئاو ىواقم سمل هلوق هناق نأ 5 لوق ىلع ر داق هناب ىلاعتنأ فص الو" ظ

 : علا ى عمق لاهل نازرم عد نا فاوخاو قولحلا قوهامنا ةيدقلا

 |١ صاخلا اند عنمرهطاى ا 3 32 لوقىنعف روهظلا ىف ثداحأ

 رااماو ملاعلا ا ب انام هع سك |



 || ني-عوهلب نك ق<ا لوقىف انيالف قلختا نم نايصعلا عوقو |
 | اهغدت ل دامعلا نيب ةمق ىداعملا تناك ا نك]وةدارالل ةعاطلا
 |١ ميشلا ناكو د تو دصهتناةدارا نع اهناب انهع عمايدا ىلاعت هتداىلا

 أ وهوذي الاه ذه ىنعم ىف ق.ةحتانه لو. هنع هنباىذر زدنا ى أ

 || نعرومأ اى لغتي الف ةطساوالم قا نمردصاذا ىهالارعالان ا |
 | فلي دقق طئاسولا نمر دصاذاو ادبا هلهسلا نيف نوكتلا ||

 | لوب ىلاعن' قنا ناك كلذإو لاس ىف ةدارالا نع نوكتيدقو |إ

 || اوطبارو اورباصو اوريصاو ةالصلا اوعقاوزسر ةذسل ىلع هدابعا ||
 |١ فقو 2 الذ نم عش ساذلا ضعد نم عتبالو اوقتاو اودهاحوأ
 | الخ ا لشنمح مهل اقىلاعت هناك ةيهلالا ةرارالا ىلع مهطاشتما |

 ع

 ْ ىهلالانذالا ىلعت اذا اًماو اهأك !نم ع وذملاةتيملاك تناك-ف ْ

 : 8 ىف أوا هدلصلاو أ طاءرلاوا داهجما ننع داحيان نثوه ىذلا ْ

 || ناش نم ساو +.كعاومهجو نحيف نوكدق دابعلا امان م
 !| ل همريغ ىف رهظن ةالصااتناكالاو امسفنأ موغتنا لاعفالا

 || ىشللذ رهظ اذاف امهذ اهروهط نم دبالق دهاعريغ ىف داهجاو |

 || هازاحو د.علا ىلا لعفلا ىلاعت هللا بست اهرب ءوادها_لاواىلصملا
 أ| الحم هنوكل ةبسناادمعللو هدح-و هللامثاد قلحافالضفو نم هيلع
 |١ فءاكةلاو باط #اح دق كن ذ ناك] ةمسنلا الواو لاعفالاروها |

 |١ لكل لهقهل تلف + ئث ىف سحاب قثو الن اكو سلال ةيهاممو

 م قف هل سلو معن هنع هللا يدر لاتو نكح ورق هحطان فناسنا

 : ةرخ الاى هلاح ىن يكف اندلا ئاده هل تاق ع داةعأ ا اورهاظ 7

 1 نيج هرهاسط ىف ند مح ةرخأ اللا ىف ىطعت هذع هللا ىضر لاو ١

 تيس بس ميم بصيص هسا مس مست الذ



 *( ها
 0اس

 ىطعت لهف ها تالقق « خلا توعال ىذلا حا نم الا ىطعت أ
 ٍ هللاوكر لاق 2 رادلا هذه ىف نكد فرصا ءالوالا نم دا ٍ

 ا فرمص# هناف لسو هياء هّتدا ىبص هنا لو رل ثر الا د معن هنعأ
 ا « وذابا ناك قر ذانا .٠ ةوزغ قهلوق اممم نطاوم ةد.ب2 قاسم :

 ١ هنعهتناىىذر لاق هكرتوا ىلوإ.رك,ءايلوالا فرصت ل هق هل تاقفأ|
 | او ذل نأ ىل ات هلوق ل ءاولع نيزلارباكألا ةيترما هم فرمعتلا ثلرت |؟
 ْ اهب فرمصتلا ىلع مه فرصتم ىلاعت قحا ١ رثق المثو تود نم 1

 | القا ةشك الو القع مل سبل لعفلا نأ اوأرءال وهنال كلذوامدا |
 ملسنو لةعلاو شكلا ىلا اضد |. فين نكتقاولاق كلاذاون تت ||

 كل لعفلا ناكاذا كنال بدالا نيع مهنم ف رصتلا ناكل مهملا |!
 لهفهلتلقف » بدالات بأس ادسةق ىنع ملعفا قعلل تاقواقق# و
 اًئاالهتع هللا ىضر لاقف + نك فرصتلاذكتالملا نم ددحا ىطعا
 ملاعلا ىفةياينلاو ةفالخما نم هيلع ىوطنا لت اسذالابصاخ كلذ
 | مهدحا هيل عذي قلطم فرص يركب ءاماوالا فرص” له هتاف <
 اردقبالذاد يقم فرضتوهاملا الهنع هللا ىضرلاقف ءاشوءاشامأ

 | الالغتسا عرزلاتيذبوارطملا لزن: وايش قلخي نا قلما نمدحأ
 قانا معاف ههماندراو هيأندراوهاندرا نيب ىرغفلااماو 3 اديا 1

 فلتخااهناوم دءوادوجو نم دوجولا ىف عوام لك ديرم ىل اعنا |
 ا عوقو هدسع نم دارا اذا ىلاع' قا ناف قلعتملاث يح نم كلا ١
 ا ديري نيد قرغلا عقوف عقو تأ ذموعدارأ اذاو هزه مهي ل الشم لعق ؛

 ' هن هللا ىذر لاق اذه نم حرصا ديرا هل تاق : مهم ديريو مهنم
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 8 : 01 و هس ل ا ا ا يح 0 0 م 'ء

 لأ سفن آل كلذو مال و ةداراال د هع الةماقاالا اوموةْثأ :

 مهدأر الاق , انعاو ةدارا نمرم الل دب الو مهنه مامقلا ىضت تيما ش

 : هحطدينعماعلاو مدعلاةدارالا قلءهذامايقلا مه موقيالتا ْ

 روم املا نم 2 .هلاح حوقو وىل اعد هتنادارأ اذافمو دعم مث اتي س ل نمي ْ

 لا مالا ع نياروم ارو .غلا ناكف نوكأ اب مايقلارم امايغلاب ْ

 نمبنلطلا ىَح د رخ . اللا ىارود ألام مايغلا هن ىلاعت درب ل ناو :

 ا | هةئشمألا نيءةدار الا لهف دل تلف 275 لحنا ىنمارغلا قلخي ناريغ ْ

 || قلعتلا ىف نادم ةئدشملاو ةدارالاه نع هتلاىىدر لامتق اهريغوأ ||
 : نمةكشملا ناطلس تمت لخ رن ةدار الا نكلو داع الاو لعملاب :

 !ادارالايالو ديرينا هللاءاشدق لاق ف سيترتااوروهظلا ثدح ||
 [ هذع هللا ىدر لاق اذه نم رصادي راد تلو. اشد ناهشاأأ

 |١ نيعبهتاذي هلع ىضتقت ىه ىه ثيح نم ىلاعن قا تاذ نا مطعأ

 ض(اءاسالا مهم هلك ىض" هن هنأ دب ههعو اذىلء ةدئاز ةفصد ال هباذ ْ

 ا قلطب ىلا ةئيشملاوه ءاضآ 5 الاكل ذواهت اذ ىق هلع ىهام ىلع

 ]نم صخ ١ ةدارالاتناكناو ةدارالا نكامالا ضهىف اهملعأ|
 |١ قلعت دندقا مال هنع هللاىىدر لاق 5-3 .تص تالمو *« هئيشألا

 | نوكلاو اةاو روهظلاو ثودحا ليبس ىلع ناصقنلاو ةدايزلاب ||
 ١ لاعلا ىف ةينوكلارهاظما ىف داحالاب قاعتتامناف ةدارالااماوأ
 لولا ثلا ىضتقمالا ةدارالاب عقب المع لف_ساللاو ىل عالا ْ

 'ةداوأ عم نوكتدَف كل زعكحص تناك اذاو تاذلا فصو ةئيشملاف ش

  ديرملام سلال ةمجوملا تاةصلا ن هو ةدارالان أ مولعمواهنودب و |[

 احلا قاعتتا عاف ةكيشاا فالخم داح الادالا قلعت الو ش

 لكل د ةلدلاو تاذلل فصوةئيشملا ناتفعدقذاو « مادعالاو

 اا لسا



 ظ *(؟ قل ---

 ''ةدارالا نمع ير اذه ةثيشملا تناك ت اذلا 0 مت 1
 أ ىام اددعالاب قلعت :ةدقاه الرش“ . الاهحولا نماهتم م ءاتناكو :

 قلع تأ و هو 5ك هزي شن ن رأ 00 لذي فالعا دوحوع ا

 ةاوه ناين اذار مو هل نط: هن اى ققدانهو ه: ديد 1

 | قحاةداراف كلذلةدارا هسمت قدسعلادجو نافةةيقح ئاشلا ٌْ
 ا ىدذلا هععجم لنك هتامحا اذاف ميمعلا فرو اكريغالهتدارا نيع ْ

 ا دبع لكحص ىوق عب .ج لعق لو 2:ىلاعتا هناك ثردحنا هي ععدش

 ا 0 بو د لك قطن اذهورعشد ال ثيح ن م ىلةلاصالاب ْ

 ةملشم نال د. عالال ىلامت هللاهتقيةح دسعلاة شم نذاقأ
 5 ل كرا اوتنم لوق اكءاشم لك ةكيشم لصا ىلاعت :
 ْ دل ارحما تددحو همه دم ىلع مهدحا لوق تةقحا ذاق هدب ةلرحوا ١

 !ااهرثا كر دت كناف اهارتالتذكن او هديب دعانا ةكرحناو هامئاءديبأ|
 : معاهشاو ل اعن هشناوهاءاذلر لاو هديكرحاديز نالوقتاذه عمو 1

 ش اذاةلظلا ىلع اوعدن له هذع هللا ىّضر |: تاس (ةناحرم) ش
 ْ اعاو مهنع هه مدر ك١ : مل ,هروج نافال هنع هللا ى هر لاق اوراح :١

 امنا ماكحاو مظي ىتح لظن نا مص الذأ مول ظأا نعردسصصأأ
 ا درت كلاما ىهامناو درتكا 11 نا نال بح والم ش
 || ىضرانخيش تاس (توقان) معا هتناو ديري ال لاعق قحاو كيل ْ
 برقاوهوارصيلا ملك الاذعاساارماامو ىلاعت هإوق نع همعهّشا |||

 ْ اهنوصو نيع نالرمدملا حل ن 'ممابر ةأاتزاك اغادنع هنا ىدر لاو

 || نيعو مهيلع موكا ىف كح اذوغننيع اهنا عدا ٍ
 | ىدرقوهةنحلاىفققدرق نيرادلاةرا منيع هما ندع هذو*2:

 ْ ىجسإ يوت 1 ا تلا مش سلع ؛



5)“ 
 . ودعت اج بحي صمم يسم ممصص.. ا هيوم . سس صج دم عدم <

 أ هنالد_ئعهاىضرلا قف تافاسملا عطقب و نامزالاعطقباهملا |
 ظ هل ماقو هعاس هع ءلاتلصو تأمنذ نامزالا عطقب اهملا مد

 || ةناسلاكس ان الا تاعاس] ىهىتلا ىريكلا ةعاسلا موب ىلاهةمايق
 0 ملعامتلاو اهماكحا فالتخاب .لوصتلا اهمدعت' ىتلا مابالا عومجل

 (| نينو ةعدعلا نيب قرفلانع هذع هدا ىضر انخيش تاس (درعز)

 : قملبالاعق عوقوأان م طفلا قولا نا دبعأل حم ىتمو افا

 ' قا لجوز ءهتن باقل دوصسد علل حجوتم هه هنا ى كر لاق

 | لاقت فيك هلتلقف « اماوناك نا ظفحاوامن:نناكن اةمصعلا
 : نم هم ةاللسؤع رم ىل_ءالادعنا ال ىصاعملا الوضع هللا ىضرا امسسمسا.  مدمسسلا مسسسما

 ْ عجريو هسأر سكنيل ىصاعملاب هللا هياةبيفذملظ عااو رغم اوايربكلا

 ْ ىلاعت هلبأ ّنم نماماو راسا ا او لذلا نم هد ها

 ْآ مادورشنالو ربك ةيق :هدخع قد ملق هيدي نيب هبلق دوعن هيلع

 )| :ىدعلا نفل ءاعلا صخ امناو انش لاق ندب 7 الادب اءروكس

 |١ ةهح ىل_عاالا هنولعفي ال مسمتاف حابملا مهلعق لجان رمءامست الاب

 ١ ميل غيلبتلاب بوح وأ ول عق .ب.لع بج اووهق حاسم هنأ عب رشتلا

 اهلعف مهيلع قدصوأ مهل طق همصعم مهنمروص#,ال ناك كا ذلف

 ١ 5207 ذاب ني عرمشم 0 م-ملع قدصل ا

 ١ حامم اهنايلعالا هنولعف, الاح انماولعفاذ د مريع فال مهلامؤاو

 مهداق ىنمالال طفغلر طلاب ظغماو ةجدعأ |١ نيب قرغااوهاذهف

 ١ ملاعلا طءطسلا بوس نعهنع تلا ىضرانغش تاس (ار < ةتيرك)

 ْ يوكل قام كلذ سيس هنع هلبا ىجر لاو ضع ىلع هع

 ا دمفاتو 00 ل_هاروهطظ مس الك تالطو داصتلان - ةمهلالا

 كل ذمف امس اللا نم هل ا كراش "ينعدم كف مف دم هماكحا |
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 2 ع ب م  عتسجوج
 نيعملا مهنمو ناعما منذ ةمهلالاءامعسالا ةروص ىلع قلح اجرح

 ربلا ىلع نواعتلايهدامعرما اذكهاعقاو دوجولا ىفر مالا ناكاملو
 ا !نع ةدايدع هدحولا اذهن 0-5 هيلعاورطفام نوك: ىتح ىوقةتلاو

 ْ ةققملا لامس ندع رابط مهىتا هم.مما كل ال ىهالا

 ||| الو اهئواطعمق ناو دعلاو مثالا ىلع نواعتشلا ىهىتلا ىرخالا

 قل امموهنع هللا ىّصر نيدلا ىبممشلا لاق 2 ْئش ىفاهنوا عسل

 امنا ل جرلا ةناعا رحت ههريغ نعالضف ءالعاا تااغ ىلع ههجو

 ش هاوعد فب ذاكوهو ئشب كيلع ناسنا ىعدااذا كهسف: ملاط ىلع

 نأكل سلو نيعلا دئنيح كيذع سف ةضب كيذلعم ع : ملوك دنع

 ]| ناق هاعدا ىذلا ةيشلا كلذ كنمذخأ مو فاعل ل ماع
 ماده حكي .لعو هسفت لط ىلع كيخ الانيعم تنك نيعلا تددر

 فلح هتلعج ىذلا تنا كناف كلذكرشالا هيلعاكةرحافلا نيعلا
 نأ كبحاص سفن تزرحال- انت لو هيلع نبعلا كور

 ىوع“ "لاوربلا ع هتتاعاو هصعت بجاوب تقو هيف كزط هو فردت 1

 مثالا لازيالو لاملا كلذ ىف فرصتي مادام نعالملا ىلع مالا لازيب المع

 أ نمو لظلا ىلع هاا ناعا د اا دلال
 |ناكولف هيلع ةمجاو تناك ا مئاف نيهلا كرت هلنارعأ يدع ثدرح

 نم هيحاص صلخواروجأم ناكو هيلع هّءابجوا ام لعفل فلح

 ! ىلع ذئنم> قلق كلذرجا هلناكف ريغلا لام ىف ملظلاب فرصتلا |
 سومتلا نيم ىفهو ةصاخ هترميمتا الا هيلع ىعدللا فلول ىعملا|

 ظ أردتبسا نمالارظنلا اذهباببقرظنالعرشلاؤ ةغطا لأسم هذهوأ

 لاق ةدودرملا نيعلا ىف منا هغلح اذا كاحا ىلع لهق هك تاقفوي هنيدل

 | ملعأ ىلاعت هنآو مئازاف كلذىلاهداهتحا ىرا اذاهنع هتداىكر
ِ 
 1 جمالا
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 وو هذع :ع تبا رانش تلأ أس (توقانإ

 ىضرلاقف قل نم هريغ نود هللا ور هناي هغصوو مالسأا هيلع

 هصري فخ برس نأ ىلا هذع هنا ىذر نيدلا يدش ميش شلارهذ هنع هّنبا

 قم اوهة لد رجا ةروصلا ث ىس نم هلغفانلا نأ ف صولا اذه

 نمار داص هنأ مس او ع و يل

 هنن أك الوو 0 :رقلا ءاهسالا نم ارداص نكد ءلوىتاذ مسن

 م-عحاورانافهريغءامإن الاحاورا ىهاكطي اسو ىلاعت هتنانيدو
 ةريمذ تايلحت طسوت اهنكل ىلاعت هن هليل مسا ةرتضحح ن متناكن او

 الا ا هتلكو هللا حور ىسع ىب مماف ة .ىاعسالا تارضحا رئاس نم

 تردص كلذإو ةمحلالات ارضنا عجبي دحا نطاب نمدجو هنوكل
 هريد ةوريطلاقلخو قوملاءامحإ مىلاعت هلئاب ةصاخ ا لاعف الاثم

 سدا قورومقلاو نماه محا, ة ئاسنالارودلا نمىلاعلا سنحلف

 ىلا مالسلا هيلع هتوعد تذاكو نرطلا نم شا.ةما هقلخت نودلا
 هدول حا طان نم ىهامنا ةملك!ناف ىسدفلا ل اعلاو نطابلا

 حور هنالذع ءعسطلارادقالا ن مم معد ىلاعت' هلنارهط كالذإو ةمدمغلا

 مجراها ةلكل كامل لي ريج ناف ىناحوريولاثم ندب ىف ةداسج#

 مب رم قف ةوهشلا ترس هةمال ىلاعت هدام الكل وسرلا ل قنيام لم

 نم مدهو تم هام نمو برم نم قة ءام نم ىسيع مج قلخل
 قاويح امسح ا نم نققنلاذا ليزبج نق. :ةروط قكالذ ىرسو لد هم رجح

 لحا نمرشلا ةروص لبع ىدساع حبر ايلا نكوس ديفا

 ىفني وكلا عقيال ىترشبلا ةروص ىف ل ريج ل ثمل جا نموهقأ
 اه هنعهتباىضر انخيشل تاقؤ . داتدملا كيا ىلعالا عونلا اذه
 ىسيغ دج ن اللا موستا# قروسلاى سبع موق ذا ذاخضا سدس

3 
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 ةرود ىف حور لمت نعناك اعاو ىرشد رك ذ نع نكد :ممهدنع
 ود :ومءالارث اس او دمهسست 25 ىف رب .وصتلا مهياع باغ كلذلورش

 ةقيقما الت ترسف لثمت نع تاكم هين لصانالاميلاهجوتلااحلا

 ىسعموق لوصافاخ ذاختاسسناكاذهق نت الاىلاهتمأ ىف
 لثملاذختادقو لاثم لاقي ررط نمدي راد محوتل مهم 0
 * ىساع موق ىلع ب اغام لثم مههلع كلذ بلغ ل نكآ و مهريغ

 ١ نال ءذع هثباىجدر لامتو لل مهريغ ذاخحاسس ناك اذهلتلقف

 اذهةزإ عم ةروصىف مهك أ اردانأك ف اممملازخادنع عقاولا ىلهقلا

 مهمتز قى اعن هبا ىلا ةيرقمانصالا ذاعا ىلع قلخت 0 زلا
 ىضرلاقوىجوملا ى< مالسلا هيلع يسع يرخ بيس ىإن ف تلق

 ناىلا ىلاعت" هتداهجر لمشلا نيدوعسااوبا عشاا بهذ هنع هللا

 نمو ”ىهالا حور هنالينوملا يحي مالسلاهيلع حرش ابغا ى دبع
 ةاحا ترمسو ئشلا كلذ ىبحالا ام شءاطن' الاهناحاور الا صن اصرخ

 تّوصر هلا ىف ليربج سرؤرثا نم ةضءق ىرماس لاذمناملاذهلوهيف

 ىلاعن هل لا اذهباملاع ىرماسلا ناكوروخو
 تاتو «. ىلامج شثةماكلاو ل د رجم يهذلا ناك اكىسعل عقنلاو

 تع ايحلا تاومدلل ىددع» احأ ناك لهذ هدغمتلا ىدر اننيشل

 نفاتة# هنوكحامافاهوةمواةقعم هنع ِهّلبا ىدر ل اقفاههوتموا
 ءامنم قواخم هنا بثرحح نو اههوتم هنوك اماو هنيعرهطام ثيح
 ءارس . ٠ نم ىسيع ىلاب سنام غم هنع هللا ىضر لاقم 0 مهومم

 اوهو ةطساولاب هحو ناهجو هلىتوملاءايحاو صرءالاو همالا
 نيوكلا نوكي ١ ناوهوةطساوريغ:هحوو كلذ ىف ىسعل هتلانذأ .

 هيلعهئاوجا ىف سيل نذافهلتاقق هدلدتبان ذاب نوكلا سمت نم

 بسسس



 «(عمز#

 |ىحااهريغو همالا هذه نم هرمغ ْناف صيصخت ىتوملا مالنا

 امها نم تول اوحاام هنع هللا ىدر لاةؤىلاعن هللا ن ذاب ىتوملا
 نا[ىهماقم كلذ فمه لق مالسلا هماع ىسع نم هيروامردةءالا

 هيلع لي ربجوهو ىقوملاءايحا هبهيو نم ماتم كلذ قم مل ىسيع
 سل ىسعو هنئطوب ىحالا اتطومأط مللي ربج ناف مالسسلا
 لكلا ورلاو ةصاخ ْئط ولان ةروصلا متي نا ىبسع طح نات كلذك
 || هك الا ىئر. ىسع ناك لهذ هل تلقق هزوصلاك.7حاورا ىو

 ناكهذعهتلاىضر لاقق لوقلابو أل عسغلانقوملا ىو صربألاو
 ترملاهديب هسجوا هسقطن دردم+5 لعفلابو قطنلام كلذ لعسف»
 ىضر ص اطنسلا ديزي اأ نا انغلب هل تاقف صرعالاو هك الا ئرس»
 ناكهنع مهنا ىضر لاةق طةف:رسحانالا وملا يحال ناك هنع هنا
 « سجاو لولا, ىقوملاءايحا نم لماكلاو كلذ ىف ثرالا فضندهل
 هيلع تااغلا ناكمالسلاه يلع ىسيع نوك ىف ببسلا اه هل تاق
 هذع هّنلاىضر نيدلا عم عشلا رك ذدنع هللا ىضر لاق عضاوتلا
 ْذادٌم أ ةهج نم عضاوتلا هيلع ساغانما مالسلا هيلع ىسع نأ
 ىرسو ىن»«مواسحجإ حرلا تح ئهذا عضاوتلا اهل لغسلا امل ةأرملا
 اكره عرشم نانزلارخخ آل زناذاو همن م صاوخا ق عضاوتلا اذه
 ىلع عفت يالو صامق الو قح مهددعا تلاطنال ناهعفر لمق عرش

 تن ةهج نموهف قوملاءايحاوةدشلانم هناك اماشاو هل نمأأ
 ىتحالا ىتوملا ىحي الىشيع ناك كلدلو ريشيلا ةروص لي ربج

 ةيروذلا هيروصن ءاتاو كا دكواب زهظ و ةروصلا كلر سلكي

 ىتحالا توملا ىحيال ىسع ناكأ ناكرالاو رصانعلا نع ةجيراخما|
 | نمةب ريشبلا ةروصلا عمةيرصنءلا الةيعبطلاةروصلا كلت ىقرهظ»
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 ريشا مل عمتتو وه ل وه وال ا هان ارنعهمق لامتب ناكفهّتأل لخأ

 ىداو لاما نيب فالخما عقوا ىذلاوه كلذ لثموهيلارظنلا ىف
 ثيح نمءمف رظن نم ناف راحت الاوا هءق ل واح اد اهتعا ىلا مهضعد

 ةروصلا ثرج نم هم. ةرظن نمو رم نباوهلاق هب رشبلاهتروص
 ءاسمدحأ كيح نم هيو رظن نمو له ردح نياوهلاقةب رشرلا زلشملا

 ةذاعتسا سيس ناك اف هلتلقف 35 هتلكو هللا وروه لاق ىتوملا

 ْ ابهنال هذع هللا ىذر لاقاءوهءارسشد اهل لثمت نيح لو راجح نمبر ع

 ! ةذاعتيساه ذم ىلاعت ثنا, تذاعتساوثلل ذاق اهتعقاوم دبري هناتا مت

 !| كلذ نا لعن امل هنمىلاعت هتنااهصلخيل اهتءهواهدوجوةيلك:ةلماك
 || ايهتع سمت هنال ىونعملا حورلاوه هللا عم اهروضج ناك عت
 | ىدت ةأد نجوا نس هن نا ملسو هيلع هتيا لص لاق كن اك ىذذلاحيرصحلا

 ش ىفوغنلاتاول هنعبهندا يضر لاق هءراصن ال[ تناكف ىعلا لبق ن هرم

 : الىيبيعب جيم :ةلاما هده ىث لد را نمْعقو مرع رق جرش

 : ايلتاه-رحو اهقاض لاح هال اهساشم هقلخ ةساكش ل دجاهقرطت

 : تاطسنااكرامالغ كل سهال كير لوسرانا امنا هلوقب ني ربجاهنمأ

 ىسع حرش نيم كلذاوبف عنف اهردص حرشتاو ضوقلا كاذنععا

 || عقاولاهمدشتلاب دارملا ا هلك لعق د :عض اوتلا ةياغقمالستلا هيلع
 دنع ىَهدع: لم نأ :ىل اع" هلوق قمالسلا امدح مدآؤ ىساع نب

 !| ىلا ج اا زه هنع هش ا ىطر لاقق ١ باوتنمهقلخ مداواا

 ْ هلاقام صنخخم ؟وهنع مه زنا ف و نبلا اوتعزميشلا هرقل اط دقو طاس

 ٠ مالسلا هما عم وأ 1 ةيناسنالامانسحالا نمرهط دودع .وم لوا اوه

 1 انه م كوالا بالاوه ناكذ ىلاعذ' هلا مك زن هظ نم لٌوأ وهو

 ١ هل ماعم انل امنا أبا مدن نع لد2ىلاعنأ قحماَن مش نمنع

 دات ل

 يس ري و تيس ا سما



 | ىلا“ قحادجو االف اهالصا هنوكآه لعةجردلا لّوالا ىالاا ذل
 ٠ ىسعل زو مدا ةلزنم مالسلا ماع مجرم تلزل:عرع نب ىسدع

 | م3: ىتتان هرك ذددجو كل ذكحركذ نم ىتنادجو ايك_فاوح ةلزنم
 ا نماوح تناك 5 ناريغ نه نبا داحاب اهادب هبام ل دع ةورذلا

 لجان م ةيناركذلا ةوبالا مدع ىنهيبشتلاىلاعن' حنا عقوا كلذلذأ
 اوم هيبشتلا عقوب ملو هّمأ ةءاربىف ىسعلالياد كلذ بصنهنا

 تناك ذا ل ادوحول ةمهتلا ل<# ةأرملا نوكل ه.لعرمالا ناكن او
 :ةلذالا نمدوضقملاو ثاللذل لعمت لحرلا سلو ةدالوللاعوضوم العم ا

 سابتلالا عوقو نكميالمدانم اوح قوكوكشلا عامتتراوهامتا
 ْ نم نءادهعت الاكؤ ةدالولا نم ههضر صامل الحم نسلم دانوكل

 ىنعملا قد رط نم هيبشتلاف مأريغ نم نبادهعنال كلذك ب اربغ
 ريغنم اوحرووهظك باريغ نم ىسعروهط َنالاَوَك ىسعنا ||
 || ةدابز ريغ نم عاونأ ةعبرا ةيئاسسنالا موس لا ءادتبا نا لعفمأ |
 | هرئشن ةعيرالا هذه نم مسح لكو مدآ اونبو ىسعو اوحو مدا
 | ةينامثكا ةروصلا ىف هعامتجا عم ةيثيشلا قرخ الا ةأ شن فلاخم ||
 | نا ىطعت ال .قئاقحا نا. مسهوت نم ىلع دو كالذ ىو ةيناحورلاو |
 ظ اذهدهتاذب ىطعد دحاو ببس ىعالا ةينامسنالاةاشنلاهذه نوكت ||

 ْ اذهراهظاباهح اص هحو ق ةهميشلا هذه لحو زع هطاّدرق يلا ْ

 أمدجرهظاو اوحيسح هبرهظ ل قد رط)مدآ ىف ىلابسنالا ىاشنلا |
 | قيرطب مدآدلو مسج رهظاو مدآدلو مسج هبرهظ» ل قدر طاح |

 مسا ءالؤه نم دحاو لك ىلع قلطاب و ىسعمسج هيرهظ مل
 | ريدق ئش لكلع هناهدابع ىلاعن قنا لعل ةقيقماو ةحلاب ناسن الا ؤ

- 
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 ش نيحمدآ مسج ىف ناك ل هذهنء شاى ضذرانؤئشل تلقف د فيدل

 ا ةوهبس ةلاؤ ذاهمق نكمل هنع هللا طر لامتو حاكن ةوهشرهظ

 ش هذهىف لسانتلاو دلاوتلا داحا ىلاعت هلع ىف قمسامللنكآو اك

 ا 3 عاض نم ىل اهو هر اوه مب ,قخسسا عب .ونةلااذه ءانةمرادلا

 *يادبا هنو ا3لحرلا ةحود نع 57 ترصةةاوحربصقلا

 1 لحاال هذع هثداىضر لاقف عطضلانن .اهجارختسا صخ مل هأت اقف

 ا لحرأا ونة اهحوزو اهدلو ىلع كلدب ونعمل ءامحن الا نم ةيقام

 1 لدرلا ىلع ه أر ملا | ودحو هذ نجاهت ال ههسفن ىلع و نح ةأرملا ىلع

 |١ هتناررعو ءازك او فاطعتا هيف علضلاو علضاا نم تقلخ اهنوكل
 0 ىف نوكد ال ىتدح ةوهشلاب هنماتج رش ىذلا ءدآن م عضوا ىل اعنا ْ

 | هلا تذحبو هذ ىلا هنيدح اهيلاّرح+ كلذ. رعالق الخد 1

 : نطولا تدع مد ال اوح اسم هنره تأشن ىزذلا اهنظوم هنوكل

 ا رهط ه كل ارلإ لمسرلا. "بح ناكك لذلو "فونت اة بحو

 | [نعربملااهتوقل فضل جرلل ةأرملا بح اكو هنيع تناك
 | اه مداداحت امي دحتب مل نط ,وملا نالّدسملاءاذخا ىلع تب وقف ءامصاب
 1 مسج ىقهروصو هةلخام غيج علضلا كلذ فلجوزع شاروصدقو

 ا نمو أشد ات ىروخ اهنا ئشاك هنيووص ىفم دآم سجؤشن ناكف مدآ

 : نمهتجء اسعار الا ئشنك اود مسح شن ناكو مطلاو نيطلا

 فدع ريحا اوسو اهجر وصل و علطلا فاهتكناطف هش !يروصلا

 ا 0 اهلعججل ىثن ا ةحستبم اهو هجوز نماسومو م ا

 تينكسو اهيلا نكسفلساانئلاوه.ىذلا تاينالا دوجواةعارزلاو
 ظ ير ةوهشلا ترسواهلاسامل ناكو هلاسامل تناكودهيلا
 موةفطنلا كلتيرادو محلا ىف ءاانا ىتلاو اهاشغن : الق اهمملطف هئازجا
 1 مما



 ه(معر#

 مسج يسحلا كلذ ىف نو

 لات الا, لاح دعب الاحمحرلا ىف ئشنلاب ىلاع: هلامالوت5ثلاثلا
 ام مظعلا ىبسك م مظعولا ةغضمىلا ةقلعيلا ةفطتىلا ءامنم

 ىناسنالاحورلا هيو زهتو رخآ اقلخ هأشناةيناويحادت أشن عالق

 لضفا ىتا تاأس (تاشذطب) نيقلاخا نسسحأ هبا كرامنق
 | دب الاهثناالا هليوأت لعامو ىلاعت" هلوق نع هنع هتناىضر نسدلا
 نع هل وأدب لعلا ىلاعن هنا ىننل لهجاماقم ىفلووملا لخ دبله
 ||| امو ىاعت هلو ل لهاجو ه معن هشع هللا ىضر لاف نيعمجا قلخما

 || تاب آلا عيمجج قئاقح فرعد ىذلاوه ىلاعتهناق هتناالا هلو وأت لعد
 اهبف نوطبخي مهلكف قلخا انتاو امضماوغ قئاقدو تاهباشنلا
 تاتو هب دوهسشلام دلع لج الاهءاروام نونةيتدالمون الىوشع

 هلعل هلبارئات_ساامت اهتوكل اهنا وع عراشلا فوقو لهفه

 ىنملا هنعهتباىضر لاقتف اهب ر ماو لسو هيلع هتبا ىلصاهلعوا
 الاو مهركفو مهلبتع ةهج نم:ناكاموهامنا اهنم قلما نعملبع

 هرارسأ ىلع ةئايلواو هدايع صاوخ علطن ىلاعن قا نأ عدبالف
 اهلو وأ: فرع هّند رشد نع ىو نم لك ؤ نيله اجا نع ةيوزخملا

 لص هعم امدا قل خلل اهنا: نع نوؤراعلا ففوامتاو اه انعم ىدب

 ىلاعن قدمنا هيزنتن اوحرمص كاملا ىنع 5 نت نيح للسو هيلع هلا
 ارعشدال هنوكل ةنسلاو ناتكلا ىف دراونا همسشتلا نو ددعماوفقوو
 ناك اموهامنا ليوأتلا نم مومذملانا لعف نيفراعلا لك الادب
 هركفي لوا نم َنأولو مهاف ىهلالا مد رعتلا نو دركفلا بناح نم
 ليواةريغ نمهباشتملابنم ال معلا ىف ىلاعت هلا م.بداالا كاملس

 5 ءاسنلا ىلع هلاهمتكص ىذلا ضيا



 ديب( سس رس ) هي

 لوان مناف هئالواو هثايبنا ىلع هب تقام هيلع ىللاعنتهندا تن ىتح
 امبنامالالاكهتا:ةملقعب هيلا ىنعملالّوااءالاة ةيقح نم آام
 اذه نمءانعلا صالخافف هلت اتق هس فن ىلا ىلاعن: قا هفاضأ
 || ن أهصالخ هنع هللا ىضر لاف مإ_ةعوابق ملا لكل قؤؤيمهللاغو

 افادحاو كد هعرسشام لع ديزيالو هللا عرشام دح ىلع فقرأ
 ههركه هرك امو هحابأةحايأاموهلجا ملجأ امو همزح قدما مزج
 هنع تكسامو هيجوأ هسجوأامو هيلا بدنه يلا بدنامو
 ةعباتمو ىلاعن' ق<اةةفاوم هل تدص كلذ لعف نفهنع تكسأ|

 ةمع .رشلا ماكحالا ىفدازو ألقانموملس .و هلع هنا يص هبال وسر
 ىلاعن لاقدانوأ لأ امر دب عراشلل عاب الان عب رخهيأرو هل ةعب
 عابتالا مهل صن الو هّنلا كح ىنوعبتاف هلا نومحت م:كح نا لق

 | هلةعد الا هل تاق حرشو فقوام دح ىلع اوفقو نا الا لماكلا :

 || ماكحا نود ندلا ماكحاب ةصاخمأ ةرخ“الاو ايندلارمأ ىف ةّماع
 ام ةصوصخ# ىه اما ةضحاولا ةعباتملا هنع هثناىضر لاذ ايندلا

 أ موق يعدم لسو هلع هبا لص هنأل ايندلا نو د ني دلارعأب قلعت,
 || لاقتق هيوعقاياولاعو ءالوؤهلعفام لاقق لدتلا سوؤر ىلع ههو
 راصنالاكلذب معمق امش ىخ اذه ىرأام مسوهيلعهتناىلصأ|

 اصمشهنم لعام حي رخو ولج لَئو ةذسلا كلت مهلك عيعلناوكرتف 0

 |١ اءط تدذط ىلا لامتؤ ملسو هماع هّننا بلص هنا ل وسر كلذب ريخاف

 | هيرعا تناف كايندرومانمرماب كت”دحاذاةياور فو نو ذخاؤتالف
 | افهلحاقف » هنمملعا ايندلالهاّنأ ىلسو هيلع هبا لص تدثاف

 همع هلبأ ىصر لا9َ هللا كاراامع سانا نيب كهل ىلا عن هلوق ىنعم

 || الءابا كاراو كيلع هبا هلزتا ىذلا ىسولاب سانلا نر كغل هانعم
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 ل كاطقلا

 نيح 0 د 2 مق ام اف أ

 ناهلوق اهاضراو ةصقةح تدد ىف ةيطرققلا ةبرامن هه ترق ناك

 ىأرلا هبا كار ل ا عرأ ارملا ناكولف مويلا اذه لول هلع ماع ةيرام

 تلقف# : ىأر لكنمىلوالسو هلع هللا لص هّتدا لوسر ىأر ناكأ ظ
 ْ ىلوا ةعباتم ملسو هءلع هنا ىلص هللال وسر ةعب ادع قلي لهقدل

 ىواو لوسرلا ١ اوحمطاو هلااو ءمطا ىلاعن' هلوّل هبانئورعأب امبقرمالا

 ظ سرك ىفةدجاو انيلع مهتعاط ىلاعن قا لعشج ؟ةمرحالا||
 نم 00 انورماام قي هنعمل ىذرلافق ا هعقن انورما

 ظ 0 نمسجاو اواو رولا نال حافل لا ؟ترومالاة الو ش
 درو ةهمحاو ةعاط لعق مهرعا درعا * حاملا اقئيف هلوسروأ

 هلتاقو مهتقل ذم قةنئثقلا بابلا رس ةعبق ةمدصعم هم ميدي

 ىقاسح> اولارحا هل عقب ةالولا ارا ئرلا حامملا اذه لعب لصحي ل هق ْ

 همم عفنرا دق ةحامالا نال معل هع هنأ ىكر لا 2 عرشلا 1

 نيعّدو عراشارماب عراشلا ةلزامروماالا هالو ىلاعت هلنا لدا زندب :

 نمانل هوعرش ىذلاروظغا ىفكما اذكو عراش اك كلذل مهعامتا :

 نااهسال عرشلا ىفتامرحم ا كرت باوث هكرتر لص مهسفنادنعأ)
 ش لاقق انممرعالا وأب دارملا ند هآذ5 لوو 0 مهعاجا هياع دهتعأ ا

 ءالعأاو ءاملو الأ ع نمىودنلاثرآلا باع مهب دارملاهنع هدا ىضر ١

 ةساحسلا كو مسالا الا ةءالولا نم هل سلف ءالؤهريغاماو ||
 لسرلا ن م نأكنم داق هلتلقق دع نمدلا ماقةسا ةمعرشلا :

 ا هدأ نوكي ىتح هقاعسملاو هل له ”دوادو مد . اك ةقيلخ |
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 ىكدو



 دب( هلو

 ظ هلى سلف ةفيلخ نكمل نمعالضف هيلا هبىواام ىلع ةدابزب ىهنيو

 المث ةماللو هللا موهامجث ىبنلاورمالا هلامئاةعب رمش عرش نا
 (| ىلع ايلاح هنم اوتجري لف حاملا نع اوققو مهلك رباك الا نا ىنخي

 اا رطبا مهلة ننقو ديبعلل ءالتباهعرش امنا ىلاعت قحانا مهلعأ تناح
 || مل هدحام ىلع نورص“:ةو هءىلعلا نع نوفق له نول فدك

 هدحام نو دعتيوا هرعأ نيلثت«اد.بع مهديس عماو وكيل ههديمس

 |١ ىذلا قحا تاقص نم حاملا لصا ناف ةيحلالا ةترلانوجازيو

 || ىف قلنا نا مواعمو دسعلا فالخ ريد ريغ نم ءاشدام لعغب

 | والخ تناكل هقهلتاقف « تادرط ىلع ىلاعن هّنناعم بدالا
 ا نان م ضراالا له ا رئاسهىف ةماع مالسأا هيلع دوادو مدآ

 اا دوادو مدآنكي مل هنعهتدا ىضر لاق ةيضرالاذكالملاو سنالاو
 أ امام ا وروصلاهذهل نيربدملا سفتالا لاعوروصلا ل اع ىلعالا الخ
 | هك نا مهنم دارانم نكل ك2 مهيلعامهلاف نيفنصلا نيذهادع
 || ملاعلاامأو ضرالا ةكحئالمو نامياملاعك هماع <> هسفن ىلع

 | ةماون مسملع ىرشبلا ملاءانوكينانع نوجراخ مهقىارونلا
 اارعأب الا هذع لزمن اف هب رهلهننعامولعمامامتممهنم صنعش لكأ نال

 | كلذىف هجوت» نا دبالف مهتمدحا لي زنتانمدحاو دارأ اذاوهبرأأ
 ا هلزنم وأ لئاسلا اذهل اقاعسا كلذىف هلنذأ,وورمأ» هبرو هبرىلا

 | نيح امس مهنوك مولعملا مهمات# نوحاسلا ةكئالملااماوءادتبادنع
 / مهم ام>- «.وو هنو شرد» يذلا مهقزر كلذورك دلا سل ا نوملط»

 | هللا ىذر انخيش تلأس (ةرهوج) معاهّشساو قازرالا فرشاوهو

 ؛ هنع هنبا ىطر لاق اهل تتارملا لها قاةقسا ةمالع نع هنع

 1 ميد نما ل )و دلا ىف "الوّتمسم مهدحا نوك نا هةمالع

 حسي



 همس

 ةيالولا كلت لها نم سل هنا معا ا مفالوكسم نكي مناف هتمعر
 هةعر نم لاوس نعاهالو اذاف هلشلةف « ىطختالة دعاقهذهو
 لغتشا اذاهنع هللا ىطر لاق اهتمالو نعم نوك نا قدتس» ىتف
 مهحناصم نع لغّت#شا نم لك ناف هدي ءر حماصم ىقرظنلا نع
 نسوهنسنذأ قرقال5لعغلا اذهب هةر اا هت: اء دقو ماما نسق

 نمئشب هتيعر نع لغتشد الف هةيالومو دتنأ دارانف ةماعلا
 ىنالاضرالا ىف : ةعاالا بصلئام ىل اعت هنبأنأف اديأ هسؤءن ظوطح

 20 ةعأ كللذ ىلع جرداكريغال قلما عباوح ءاضتسا
 اس (رد) معا هن او حاصلا كاللاو هذع هللا ى درزي زعلادمع نبا

 مب ىعاع توقرخدا نا نع هذع هدا ىضر ا نخيش

 هرخداف ئئش هيقدحلال سل كدحو كةوق هنا ةريصد ىلع تنك نأ
 نااما ولاخالف ترخدا اذامث رخرتالف كالذوإ نط ىلع تذك ناو

 كراء بجاولاو صضح# دسع تنأف ىهالارمأ نع كراخدا نوك»

 عالطان ء كراخدا نوكينا امو ٠ هب ترعأام دح ىلع فوقولا

 اذهل هكسمت كدي ىلعالا هم لاى "يأ نالغلر خدملاردقلا اذهنا

 عذط ال ن ..كلو ديالو نال هناتقر ء نافذ هإتاقق فشكلا

 و ءامعا اذهل شل كاكاسما«خءهّنناىضر لاف ىردب ىلع هنأ ىلع

 « هك اسما ذثنيح كل ىتشالفق دوجوملا_حرقوةع.سطلا ىف عضشأ
 ىلغالا همحادا لصد ال الثم لاملا كلذ نأ ىل غش ناف هلت اقف
 نافر ا. ذئا صح تنا هنع هّللاىضر لاقت نيعمنامز ف ىدب
 كناف كدي نع هتجرخا ت؛ثناو تقولا كلذىلا هةكسماتذش
 تقولا كلذ لصواذاو هكا سماد قدما كلرماالو سراح تناام
 اذهو هيحاص ىلا هلدو ىد كديىلا هدبرب ىلاعن قحاناق ني عملا



 1 هع( سسدم
 2597999 يي هع يووم كم

 ا ةنازخ كنالراخدالا,بفودومريغ نوكأ نيئامزلان يب كنالىلوا
 أن مكمل تغرقوهءلا دئنم>- تغرفتو هنزاخ تناام ىلاعن' قحا ْ

 نيدوعسلا ىلإ محرشلا نأش ناكاذهو هنع هبا ى طر لاق مث هريغ :

 اىهنعىلاعت "تناصر ىل ياردابتلا دمع دءسسلا باعحا نم ليبشلا ْ

 بداللا نم تل املا فرصتن ىلامت' ق2 وق  لوق.ناكو 1

 أ نمناكل هق اذه دوعسلا ىبأ مرشلاب عمسا ىلا هلت اقق هن .هلومق ْ

 هنعمتلا ىذر نيدلا ب عبسشلا ناك هذع هدا ى ةهرلاغف رباكاالا 1

 دقورداسةلارسع جيس هللا نمد ىدنع دوءسلاوبازعتشاا لوي 0

 لحرلا اذه تةرع اس5 لاحرلا نم ريك تاماقم نع تعلطا]

 || هنارداقلا دمع ميلا ةمعبيف تءأرفا انخشل تاقف « ارارقأا
 ْ ىكرلا# نذان الا ىل امعت هن "ىلو لك ةبقر ىلع هذه ىعدق لق م :

 || دقق هتافو نيح مدنهخم عقوام هللا نمرعاب كلذ ن اكول هنع هدا |

 1 هس مءاكئذلاو دا وق ا دهرا" ضو اال عودت ء و درااساب ش

 ارم مولا لاشتما تقع نكي دالمدخلان ا مولعمورفغتساو مدنوذلةغأ

 كلذ لكأتق سوغنلا هد وهأ باكتر !اسيتع نوكدامناةسهلالا ا

 ْ ناالاةيدهبادحأ أدبأ أ الن اهنع هدا ىضذر يش ىناصوأ (ةناجرم)

 ٍ ريغوأ ةماع ىماتقيس ةيانم هرظاخ بيدطتا لميس ىلع تناك ْ

 : ةددهلاب هضرغعالا كنالدهنع هللا ى ير لاف مله تاققف « كلذا؟

 ا نامف نسف بيطا ع نقاكت ناكن اف هل تاقف 3 تافاكلا ةغلكا

 ْ ىضرلاقء .اعدلأب عيفأاكءاريقف ناكناف تاق رحال منع هتنا ذر

 || هدع ْىقاكد ىلا عتوهو هللا هيلو نالها ىدب اذه ل ثم هنغ هنا

 1 ججاوح نئذقا له هنع هنا ىؤر اذذهش تاس( ةدشزط») ,عادطاو

 ش ممول سل توج ندع نر ماظلا مهلسراو ىباقي ساننلا
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 لاو همحاصل لع لكريم هناعسانبزو هلاريمك وا ةرتس اهئاضق ىف أ

 هنا نظف رعشد ال ثيح نم هيذؤن' كنالل عفت الهنع هللا ىذر

 ملا اود نانوسحي نيذلا موقلا فولخ داق ةج احلا ىضق ئذلا ||
 هذخأ: ال ىلاعت هلوق نع هنع هللا ىذراذخش تاس (ةرد) اولعش|
 نييرقملاهدامع نمدحأ ىلءةخيصلاه ذه هبا عا له مونالو ةذس ش

 تاققف ءاةلطم الإ يوط ةدم نك] معن هنع هّلدا ضر لاق رشبلانمأ|

 رلا لاس محن نب ىسعىدمسهنعهتباى ضر لاف وهنمدلأإ
 ضم مل هذسرع ةعمس ثّكم هنع هللاونؤر سلربلا اوني جناملا |

 انخيش تلأس (ةنوقاب) مءاهتناو تام مث راهنالو ليا ىف نغج دل
 اهنولخ رد لهراذلا اولخ دازا ةدالاوذزه هاصع نعهنذع هّللاىذر ْ

 انطوم تءسل مهج نال هنعهتداىضر لاقق ةيناويحا مهسغنب |
 اهرون نال كشالا اهل ءوط اهلعتقرشاوللب ةققطانلا سغنالا
 ىضر يش ىناصوأ (رجات د ربك) نيملاعلا بر هتاف مظعا ||

 نم ملعنال نأ الا مهرمغو ناوخ الأ نم لو المهن ال لاقو هضع هلأ أ

 قحريغي هسفن تريك ذئنم-هلتقاذا كناف كلذ ىلاليملاهسفن||
 معلا ىل سان مو هلتلقف «وهرعشب الث ي> نم هةح ىف تأساو ||

 دخع هنع هلباىضر لاهتف نيلسسملا,بجاو نظلانسسحو كالذي |
 تنذطام فال نطاملا فن اكولواما ركاهل مف عال ناظلا ني |

 قلما لكن ود ىنا ىدهشم ناكناف هلت اتقدم كذع لو ءلماوأ
 دراو لكأ موهتيدهشملا اذه بحاص هنعهتناىضر لاقق ةمترلا ىف(
 هيل ءلضق لها هدنع مهاكس انلا نالدمالاه ذه ةاصع نم هيلع ْ

 رطاخريج كلذب لصح نااهس ال بولطملضفلا لمالما.ةلاو |
 نما هنعهتباىضر نيدم ىديسناانءليدق



 «(موزم

 ىد.س ىلع ط#« ناكو ةيكل املا ن امعانم ناكو ةدامع عيشلا رم

 سانلل ل اقؤرضحأ سانلل عمجج مول ىف ندم ئديسم اعدق ندم

 كلذهعم سانلا ل عقءاحالق هلمومتيدحاال ةدامعمبسشلا ءاحاذا

 نامث تدحرام امندلا هسفن ىلع تفاضو لاعنلا دنع فةوق
 هيساحاو هل ماقفافقاو ةدابعحشلا ىأرف هسأو عقو نيدم ىدايس

 نماوهو نيكل موقعي نم ق ملعلا نم مدنعام هللاقمث همنع

 100 ىد.س هللا مار وهلاقق مهر نم

 هتموقتاك كل موقت ناديرتلاق و ترودكت

 ام لومتد ناكو تامناىاععبشل امزلو ةدامع مش ثلا ىاتف ةالصلا ىف

 ّىض مو نيدم ى ديس ترص نيح نمالا ةقيقح مالسالا فتلخد

 نيعسسلا ف لخ نحن ل )وه هنعهشنأ ىكر انخيش ناك( هر د)هخع هسا
 برعللا اذهوانمانبلا ب رقأ ليديرولا ناكم اذم ىلاعذ قحاو ابا
 ءأ اوهلل امتي وو مدعم يسن ااكرادلا هذه ىف هلةيؤرلا مدع بيسوه

 دعتلاةباغ نايك بان 2 برقلا ةياغنا ملعف نيسعلا رصامب هلاصنا

 قحاعم متناولقي 1 منك ايا كءموهو ىلاعن' لاق كالذلو باح أ

 هلاخ د تلال نا قحانالاد هرح ىف "لوا

 كلذ ذلعاف هبصمت فيكن هت فرعتالو انبصع) فيك لد ىلاءوهقأ

 ىلاعت' حا تدوس ددع نع هنع هللا ىدرانغشت الأس (ةرد)

 قئالخا سافنا ددع ىلع ىههنعهثباى در لاقق نإ مللاو موملا ىف

 7 درق درق لكس افناددعامو هل تاقف درةدرق ل كأ رظنلاب

 قعلا ةلياناو مويلا ىف سفن فلا نورشعو ةعبرا هنعهتاىذز
 وهذا هقحب ءافولاب كبلاطيو كيف هرهظ نأسش سفن لكىف ىلاعت
 لحري ىتح هبع:ص:ةامرظناف لجوزع هدا نمكيلعدرو فيض



 ظ ل زر ظ
 نم تكاددع نمديلا عحراذا نادت دعك متم اشوهوكنع

 روفغ هللاو قحلا نوؤش عومجم فرع قئالخا سانا عوه فرع
 ةيك زن نع هنع هدا ىذر نمدلا لذؤا ىنأ تل أس (ةتوقاب) محرأأ
 هرماةمق اع مله روزلا ةداهش فلخدب كلذ له هسفن ناسنالا |[

 ء ىنطم لةاق مس هسفنل ناسذالا ةمكزتهنع هللا ىنضر لاقف الل هأ ْ

 عاظغننا مدعو هبر ةريضح نع هدرط بابل خدوهترعمو هطعروتدل ْ

 [مكهمق عفن الاقرص اررض ىلاعت هشاملع اعرو هّتقرعمو هلبعا سائلا :

 هل تالقق ءايقشالا قدرط ىلا ءادعسلا قد رط نع همح اصدلام ْ

 هلنأ ىضر لاق مح ضرغل كهنمات ةمكزت ناسسنانم تعقو ناف ا

 نكواهوقب اهي ردن ءاهسفت ةكلالملات زر دقف نذاس أ ,الهذع |'
 هّلادمع ىلا مالسلا هيل د ىسع لاقو تل سدو كره يبست 1

 ىلصلاقو « تنك اهنيااكرامم ىنلعجو ارز ىنلعجو باتكلا ىناتا |
 امتاذكتالملا نافرخنالوةمايقلامو مدآدإو ديسانالسو هيلع ها ||

 لهج عم هلمهدوصس نم مدآ لاك ىف ىلعا هلمهدوعس ثمهفرشد |
 صضحم كلذ لاق اا ىسع كل ذكحو ني دج اسلا ماقع نير احا ش

 لاقام لسو هيلع هللا لص انسن كا ذكوهديس منالار اهظاوةيدومع ||[

 عفاش لوا هناي هما صاوخ ملعيلالا ةمايغلا موب مدآ دلو ديسانا ||
 نمو فوقولا لوط نم او<رتسدو الواهونأ,ىح ةمايقلاءو |||
 مهلع قب رطلا بد رقت ةيكّرتلا كالت, سلطة ىن دعب ىنىلا مهنامتا |||
 هل د اقؤرو ايندلاراد ف ثردما ا ذه هغابس ل نمالا هريغ ىلا ب هذا# ْ ْ

 اوحرتسر)ةمالا نم ةماعلا نيب ثيدحااذه ىشخ ناتي ذاق ||



 ياللا
 ىتيشي منهنع هللا ىضر لاقق هريغ ىلا ىشملا بعت نم ةمامقلا مولا

 أ اندلا فرش لو ةمايقلا مو مدآدلو ديسانا لاق كلذإو لاق كلذ
 لرغلاامناو ةدايسلا مكيلع رخل الىا رقلالو لاق مهفاق

 دمع مهسوف: نيقراعلاوءالعلا ةيكزت ىف كنا كل ذكوةب دوم علاب
 عيطيف مهتقرن:مدعو مهبلامهمككلذب نودصةءامغامهتذمالت

 تاقق» كلذ ىف نية<تاون اكن ااهسال هيلع قيرطلا لوطتو ملاح
 لاقذ هريغهاكزوا سفن كز نم ماقموهر هىلعا نيماقملا ىأفهل
 نيسدت قح ىف كاذدرودقو كلذ ىفانءاعصا فلت+خا هذع هدا ى ضر

 مالسلابدس#ت زف ىلع مالسلاو مالسسلا هيلع ىسع لامتفأأ
 ىذلاو دلو مو: هيلع مالسو مالسلا هيلع ىح قح قى اعن لاقو
 ناكاذا هسفنلدهاشلان ا هريغو زيدلا ىدمعسشلاهيلابهذ
 قلما نم هريسغ هلدهش نمم قحاو ىلعاو غاهتداهش قاقداص
 اهق هلاك قق# قوذ نع الا دشام هسفن] دهش نم نال لضفلاب
 لاما ىف لاعحالا قرطت نع ةعفترم ةداهت ىهق هيددسفنل د مش

 قةحغاريغ قوذناو لاهق> الار هريغ هادهش نم لعاذه لضف دفا

 تيدوادق لاق لسو هيلع هدا ىلص هدا لوسر ناف ىلع ماقملا اذ هو
 ءامسالا م دآلعو مالسلا هيل ءمدآقح ىف ىلاعن لاقو ملكأا عماوج

 كلذب قحا هلدههشف ةطاحالا ىضتغت ةظغا ىهو لكر اهدك اف اهاك
 ملع اعد ممسو هيلع هّنناىلصدل ]وق فل خدلايكلا انهن ا عد

 الا نيرخ الاب ءاحامو نيلوالانم مدآن اف نيرخ لاو نيلوالا
 رف هلام و لاقمت 95 عماسلادنع عقاولا لاعحالا عوروة قب اطال

 اركشلا هحو ىلع نوكي ناالاهل لاك هلاك فاصوارك ذامم لماكلا ٍ

 | قحناو قدصلا نعهنع هللا ىضرانغش تاأس (سام) ىلاعت هلل

 دل 2 3(



 *(؟؟)#

 ألاق ن ١ امس اهنا هدعإ هلناىكر لاق ققرفايهسوادح واهله
 8 هيلع وه ىذلا هجولا ىلع هرج ام قىدضلاو بجوام قحاناف

 ىذا نفاقحال اقديص نوكمك بك الدقو ارد نوكبق تدق مث

 | « كلهه نم غش ىدلا قا ئدا نمو احتهيلع بجو ىذا ميل

 ةسعلا كللذ لادم هزع هللاىضر لامتف كلذ لاثماف هلتاقفأا

 مي نمايهلع>وايومرجنىلاعت هتلان ال قبجلال قد صارهتاق ةممذلاو ْ

 نعنبةدايصلا لأسبإ ىلاعن' لاق كلذإو :اقدص انأكن او لطاملا
 ةينغلا تن اكولق الم ءاهنم نذاب ناكهيقاوقدصأبم لهئام يقدص

 || هي لعوه ىذلا قمناب ئاقوهذأ اممحابص ىلا لأن امهالشمأا

 سانلايداؤ هل ا اي ٠
 ءامملا ىذا دام قوق ان م مث ناف حبورمشملا بمحا ىلع مهقوقح 1

 أ هزعاوفوب د همارجاب باذعلل قعقسملا مرح اكه يؤونال نم ىلع ل »لا :

 ةيمئلاوةبنغلا نا مدوهموهولطدادق ق> اذهف قحنا بح اص
 هلايع ممول عةيام لحرلاءانشقا كال ذكو مو مذ موهو ئدادق قحأأ
 032 1 قرفلا اذه ىف لمأتف اقع ناكن اؤ مارح سارفلا ىف |

 مككتملا رد غلا بس ْ نع هنعوتبا ىضرانغش تاس (ةرذ) معا هللاو

 ىضر ىلاققق نيود. اي والا ن ام دحاوملع عاطاله قدام ىف :

 مال لسوم لد هللايلص هللا لوسرل ثرالا 5 معتهنع هللا |

 اسود حملا ضان راب الا دج التل يلو 00 :

 نمو غيلبتلا نع مهروتفلاميسس ناكامب :ر هيلع اوعلطاول مهنال لاقأ ش
 هباوغلك مووت هيط ناكقملءفب نوروم ًاموهامأ

 هدا ىلصهّتنالو يرديل ءملطاينيكف ها تاقف , 2 هريعوداهجمان م

 ةيهلإلا ني نم د عما ه7 تاوترلاا م ش



 هي( عام )ع
 | 0 م

 ا (ناحرم) معاهشاو غيابتلا نع هيلع هعالطا هديصن ل نيكعأاو

 | هراء ىحي ”لجوزع هللا فصو نع هنعهللاىضر انش تاب
 | لسو هي1ءهتدأ لص انس: ناف الأ هل بد موه لهروص# ام ذاضلا

 | لجرلا لاكن مهنع هنبا طر لاقف مهلالاك لاحرلا جيوزتلا لغج

 | نتمادقو نيلعثلل لصالا فل اك لاحب ٍت سنا ةيوزعااذاهكوزت
 انلعجوكالبق نمالسر اذا برأ د غلو هلوقبء اين الا ىلع هناصستبا
 | هيلع ىحي ىف الاك جوزتلا كلرت نوكد.نأ نك وةب رذواحاوز امه

 ئش ىلكامادحاناقءايننالا نمو .رمغ نود هل 2 .ووصخ مالسأا

 | فصون وكي اذه ىلع و هريغ ىلا عفنلا يدعتوميقعباةئالاب الا
 11 كلب هلح دمال لاح ةناكجو هاا .روبصماب ىح ىلاعنأ قا

 (امئارصحا نال كلذو هنمىلك اوهام ”مئفالاكواح دم هنوكريدغتب و
 ١ ىةلاخم رم دش امل مالسلا يمل تان نكز هدلاوةمه ,رثآ نيم ةأنا ْ

 هتدهاشم ىف .هتقاط غرغتساام2 لاح رلا نع ةعطقنم ىدد الوثب
 نا هدلاو ليملاو ١ يمدح ئدحرخاهإ ”ريغل حاامنمم هك مق قل ثددععاف

 لهو هلت اقف «. ةقيقملا ىف لاك ةغص ىهاذ اهلكمادلو هثبادقزرم
 ٍْ لارا نذاق هلت اقق + سنهم هندا بنر نى امتو دلولا ىف ر ثار اولا لممل

 هللاهديادق لايختا نال معن هنعرمتنا ىضز لاتؤ يطع ناطلسل
 | حاكذ نعءاش بيك تبالرضتملا هبووصامةحجلالا ةوقلا نمهاطعاو
 | السعو انعم نآرقلاو ة بق مالا كالا كي نيف ىونغم ل جو ىوتتعم
 | اعرواريصقو اخرا ايصسق ني دلاو ,نيدلا ىق اناث د.غلإو اغيل علاو

 | نمهأىرينمو ىأرلاديلع قوكلفم تسع اسذوونايقو انهو

 أراكأ نم ءاش نمةروص هت أر مال هعانج دنع هنت ىف مةيلفهذإو :

 أ
 ؛
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 ىريدن اكهسة:موص.لق كلذرعا ؟هعناداراناوءايلو الاوأءاعلا
 ىرّوصتت نادت أرما رعأي و اهقالخا ن_سحو ةروصلا كل نس د
 رظنلا قاههتماكن اغرغتسسدو عاج ادنع كلذك ةروصلا كلت مسن

 || املا كلذ ىقرثا عاصلا كلذ نم لج ةأرلل عقو ناف امس >- ىلا
 ديالو هلْرنألا كل يدولوم لاب ر خذ سقنلا هروصلاثكلل: نم هال خت

 لوزئدم ء ندلاولا ىضن ىف ءارطرمالوه اءاف ثكلذك حير ل ناف
 ىف ةروصلا كلت ةدهاش م نعرم الا كل ذاههجرخ امحرلا قدقطنلا
 دقو ةأرملامحوتدب ةشاعلاهنعربعن و نارع دال ثيح نم لاخلا

 نيجوزلا دحا سفن ىف عام ادنع عئاقولا ضعب ىف قاما عقب
 وحن ىفعاقولا كلذ نعدلولا حيرخفام ناورحوا د, ساوا بلك ةروص
 ناو كلذ ل يخت نم نيدلاوال عقوام ةروص ىلع هقالخ او واه ةلخا
 ْ مالا هتامالام ةروصو دلاولاءإءدعام ةروصدأولا قرهظيف اماما

 هلوق نع هنع هبا ىضر انغيش تاس (ةدرعز) معا ىلاعتهتباو
 موهغم هل هللا دن هلوق له مالاسالا هبا دنع ئيدلا ّنأ ىلاعت
 لاهو هلم .وهغفمال كل ذمأ مالسالاريغ هلباريغ دنع نيدلان روكبف

 | هللادنع نيدنائيد نيرلا ناو هو موهغم ةب اال هنع هينا ىضر
 دايةنالا ىنعع قلط.ةهتنادخع وه ىذلا نسدلااّماف قل ادنع ندو

 مد دايفنالاو ءازحلا ىنعمب و هتدادنء نم عوضوملا عرشلا ىنمعو
 | ناكرم الل نك. لنا داقنموهوقالا قلما نم دححا مام هناف لكلا
 فاختر يغنم نوكتي لب ادبا ىلاف نك.هلليق نم مئامو ةدارالل
 مالسالاةفتاطلادنع اذه ىعس و كالزالا هلك م اعلاف حصن الو

 ارعالا قفو لع ناك ام وهذ. مهدمع صاخ امالسالا امو ماعلا
 قلل ادنع ندلامأو 8 هتبادجع نيرلاوهاذوقةدرخلاةدارالاال

 دوو



 «(( هزع

 وهومل سر ةنسلا ىلع عورشملارب:ءااك ل حوزع هئلاوريتعا دو

 3: رسما لاعفالا نم نوحاصلاو ءاذعلا هملع حيطدا ىذلا

 قولك ذوخأم نيدلا اذهو شاءملاوداعالا ةداعسملا ةيدؤملا
 كلذ ملعاف ىلاعن" هللا نع دراولا نسدلارون عاعش نم ةقيقحا
 ةلاهقسالاو رييغتلا لحم نع هنع هللا ىضرانخغيش تاأس (ةبوقان)
 7 ىقلا كلف نودام كلذ لو هنع هللاىضر لاف ملاعلا نم

 هنع هللاىذر لاقت كلذفف حاورالا لاع لخ دي لهؤ هل تاق

 هل تلقف « لاقتنا الو لاوزالوريرغت الو حاورالا ملاع ىف ليدمتال

 رملا كلف تحتاعق فيطلو فشك لكى ةماعةلاكتساالا لهذ
 ى وملاو ىوه ليه سرانلاى لا مندنع هلبأ ىضرلا ف

 لصتتراشلاواران لي سن ىو لاو ىوجل تس ءاملاو ءامليحتسا
 هرخاو ءاملابلصتم ىوملا فرط لوافرونلاب لص اهرخاو ىوطاب
 ند ىوهلا,لص:م هرخ و نارتلاب لص: ءاملا لو اورانلابلصتم

 هنودامب لص#ي ىفدالا هفرط نمو هقوفاع لصةي ىلعالا هفرط ةهج
 ىصر لاقف ريسغتلاو ةلاعسالا ىفئلعلااث هل تاقف 3 ليخسا و

 (سام) تنجامب بقاعتو تيسك اع سفن لك ىزتل هضع هلا

 ةرغغم ىلا اوعراسو ىلاعت هلوق نبع هنعهتداىضر انيس تاس
 نم ةرفغملا بابساب وهل ه ةرفغملا ىلا ةعراسملا,دارم ام كدر نم
 ريغوأ فورعملا عانصو ةالصلاوةقدصااكتارفكملا تاعاطل لعف
 مع نموهو هنع هللا ىذر نيدلا حم ميسسلا لاق. لاهتف كلذ

 ىلاعتهباب نوقراعلاالا هب ربعشد الو نآارقلا ىف دراولا نيعضتلا
 ىلا ةقباسملابرماامو ةرفغللا ىلا ةةاسه ا رمأ .ىلاعن" هناف ةصاخ
 دسعلان اكو ءاشعقلاب ,رمأي ال هّندا نا هر دق ىذلاوهن اكن اوسندلا



 م( ٠
 - :رشعملا حس رىجاتماقسسلان وكب هبام لعق يعانطابأر وم 8 مح

 نم ن كلو هعوقو بج اوف هبالا هعوقو ثجاولا ىلا لصو ب الامو
 ةب الاوز ه.ريظنو كحد وهام ثردح نم ال لذ وهام ثيم

 مونم ترآ نمم يندعد,نيداولا بحي هتبا نا ىلاعت هلوق نيعضتلا ىف
 ةراكب ىل اعن' كك ىصاعملا مهراثك ؟نمالاةيوةلارثكتالوةيودلا
 ىصاعملاهنم ترد نمل كل ذب حرصامو ةيؤتلا هذم ترثك نة محملا
 | هلوق,ومرك ذ امل سنة نعد لهف هل تاقف» ىهدنا ثالذل نطغتؤ مهفاف
 مالطا هبال عأ ثب ردنامو هشع هلا ىضر رج مسؤه دلع هذنأ لص

 بنا اذا هلوقب و.ك] ترفغ دفع ٌدشاماواعفا لاقف ردب لهأ ىلع
 هللجوزع هللالو#: و هيذخأ»و بنزلا رقع أن رةلنا معقد دعلا

 هللاى ضر لاقف كلت رغد تاشام لعقا ةمااملاو ةمئاثلاىف
 كلتمال قلو كل ترغغ لاق هناف كللذن هلسنأتس» هع

 هبا ىضرانؤيشل تاق « ملعاهتناودنذ نعءالان وكت الةرغغملاو
 دعب الا هيلع هريدغتب معي لو بزذلا ىف عقو نم انقرع دوه ذع

 || هيلع ةيراحارادقالا ىلع ىلا_ ههنا هعلطا نم كح اف هعوقو

 اهلعفلر داس لهف وجعربغ نم ةةباث اهةهشب لزي لو لهفة للا ىف
 | ىضر لاق* ريدصد ما هدوهش نمةضعقلا ةروضلا كالت لو زتاق عقل

 اذاو ريض نكلو ادباهنع ىهتامنلا ةرالامم دمعل دقي الذدع هللا
 ىتح هلاصن عرتسو رإقعنم ملح هقدر دقو هئاضة ذات دس غتهتناذارا
 هدف عقب لعق ةرهام هناقرافةمدسالا م ه_كح ةاطعأ عقواذاف عم

 هرغغت ساو تاعاطل ا لع هتنادعس نؤةراغ؟كههتنا عج د ةوالادع علا
 مانةم هرطع قدداصو هملع تحاولا قحلا ىدادعق ىصاعملا نم
 || عابتالا م اقم ىنطرتشد.الذا سو هيلع هتدا لص هتلالوسرل عادتالا
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 ارصالا مدع ط رمش) | امءاو ةيصءملا وقوم دع سو همالع هند | ص دل

 داراؤ هءاع هردفام ىلع .دعلاهشا ماطاءاذل لهف هل تاقق.د مهقاف

 ىناهلاح اذه نأكن مهنعشبا يضر لاق: هن ءهمادقا ةروض او مزعذ
 مراععأل كاهتنالاو عمطلاو سفنلاليميال طقفر م قتلا ىدعةفلاخغلا
 نيذلا لاحرلا نراك الاب صاخاذعو مالهملا هيلع مذال عقو يكل

 « دوهشلاو فش كلا ىد رطنم مهراتخا نبع ىفربا اودهش
 هنناىضر لاذ هلاحا ذه ل اجا م لعفملا كلذ نوك» ل هف هل تالعف
 لاق كل ذو هع بان »لل بذذلل يعدم نال هلاح امم نيود المنع
 ىههذهو ىوخف .هب :رمدآىصعو ماالهملاه لعد اى ىف نلاعت

 ةرششلا نم_لكرالا ف عمت هناق مالنا هِماعم دة لقسم اهنيعا
 بزذوه نذاف هلتاقد «ريدقتلا كك وهافاو ةمرسللاكاهتنا

 :: معندنع هلباىنيرلاةف نيكحإ فالتبخال ىنعملا ىفال ةدوصلا ىف
 ىنذ خاوي فمك تاربذ هذ ده لهانملثاق لاق ناف هلتاقؤ

 هللا ىضر لاقق هدحبو هز ءودصاستاو ىنعردص» مل لغق ىلغ قا
 كيف ىلاعت ورادقان ار خيل كدا لعن تسلاهللوق هنع
 هحو ب هذبق هلانلق سن لافاذاف منوي نا الادعسد الق كيلعو
 ناو باوثلا ناب رح الحم كالعءاش ناف دقتعملا اذهب ثاضارقعا
 كك زوغلاب لئاسلا لاق ناف هل تاققوي. ىفلقعلا ناب لج ثللعح عاش

 ناف كيلعمامتنازيملا اذه هلانلق سعت لاعقاهقلخ نمرخ < الا
 هلش اقف « تدسة؟ ااساهيا حو ٍتيسكطم س :لكا نال دعلاك>
 تالبق هلعمشاوردقام الع نس اءاو مالم !!هيلعمدآنأك ل هذ
 كلذلو مدآى وب الذ لعام هنع هللاىذو ل اقف نذل قاف

 دعب الاهمذ معاق سسلبااماو هسرقت :وهصاضتخال بذل 5 رض
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 لنا
 تلاع (رهوج) معا ىلاعن هتناومذخاو هللاهخعل كلذي وع وقولا |

 هلا هلاال هناهثدادهش ىل اعن هلوق نع هذع هدا در نسدلا لضؤأ ىنا
 ةداعسلارادمنا عمنامالااواواو لت مل ململعلا اولواوذكئالملاووه

 دقهنع هللا ىضر ل اقف ةداعسلا لعلا نممزلد الو لعلا ىلعال هلع
 نامالا اواواو لق, ملامنا هنا هنعهتناىضر نءدلا ىحممشلا رو

 اناميانوكد فرب خ نع ىهام ديحو ةلابهسفنل ىلاعنهنداهش نال

 ناكاذهو لسر منكي لو لوسر ناسا ىلع الا نوكمال اربخاذا
 تلقف ٠ ةداهش هلعص”الفالاو هيذهشام املاع نكد لن ادهاشلا
 لاقق ديلقتلاو ّنطلا ةماحمب هللدمحو لأب ةداهشلا مت ال نذافهل
 انتداهشك هيعرب اعف موصعملاديلغتنوك»ناالا زن هنع هندا ىضر
 قاكام نو قمح ا ةوعدت ءلباهاسنانأ مالا ىلع ةمايقلا مول

 حوف نع هباك ىف انربخا نيح قحلاانقدصانكآو خول .تلانامز
 قيدصتب هنع هللا ىطر ةميزخ ةداهشكو مهريغو دومتو داعو
 ىلارعالا هركذأ نيح لحنا عيبةصق ىق ٍلسو هيلع هننا لصهّنلا لور
 مب ملسو هيلع هدا لصهّننا لوسر هللاتذ ةعقاولل اريضاح نك: ملو
 ىللالا مصنال اذهو هللا لوسرا, كةيدصتب لاق ةميزشاب دهشن
  قحا لقي مل كلذو ديلقت نعال هينمآ نع مع ىلع هناا قوه
 ]| ناك نأ دحولاوا قوذلا ةباغنال قوذلاوا دجولا اولواو ىلاسعن'
 ةياغلا تناكاذاو انعديف»ال دراو ىف ةدئافالو لغلاديغينأ ادو#ت
 || نممأ هقرط عيج نملصح ءاوسف لصح مث معلا لوصح ىهامتا
 الأ ىذلا معلا لوص>.ىلا هققيرط لدملدلا ناك دحاوف ةدحاو قدرط

 | اذكهو معلا كلذ ىلاهقيرط دجولاو ا قوذلا ناكرخ آو ليل دلاهباب
 ظ قياذلل ملامو تامدقملا ىف اقرتذا ناو ةجتذلا ىفايوا سنا دف



 || قمما دهش ملف 2 هر دار عا 525 الا داجولا بححاصوا

 أ ىلع هد امعهمنمل هنعهتباىضر لاف وهالا هلا ال هنأ, همسغنل ىلاعت

 وهل تا25 « هسفن هسقتدحو ماوه هناو هلمهديحو نعمانغ
 نا هنع هّنناى ضر لاق هر نول هس لع هكدا اع

 | امناو رشبااك ةلدالا فرطنلا َنمالص اح نكي مل ديحبو لان مهلع
 ْ مولعلا ىوقا كلذو ىهلالا ىب لا نم الصاح كلذ مهلع ناكح

 أ كرما نافاضإ : او لعلا ىلوا ىلع رك ذلا ىفاومّدق كل ذلفاهقدصأو
 || عاق طسولا ف مهرك ذ بسانف هل سر نيب و ىلاعن قحا نييةطساو
 ْ وانام رع دنع هلا ليو نيدلا لصف عا تا (درعز) كلذ

 كلت ىلاعت هلوق نعو مدآىدو ةكئتالملا نيب ليضفتلا فروهشملا
 : نمددحا نيد قرمت ال ىل اعنا هلوقعم نضع لع مهتعبانلط# لسا

 هيلا بهذ ىذلا هّمع هللا ىضر لاقتق كلذىف قيقحتلاام ءلسر
 ةكرتشملا ساخج الا نمب جل اغا لضافتلا ن اة موو ملا ٠ نمةعاج

 اذاانتأو نلحا بايثلا لضف أو توقايلا رهاوا لضفأ لاققباك
 ذلحنا مأ توق ايلا لضفا ابا لاةءالق لضام:الف سانجالا تفلتخا
 ش "للا ! لضافتابيقمص:الاهعمج حاورالا نأ هيلا هدب ىذلاو

 | كلذب ىلاعت قمنا هريخانف "لجو زعهتلانعرابخالا قدرطا
 عاواةثالثىلا حاورالا تعونتدقو مالا لعلا هل لصح ىئذلاوهف ||
 اداسحاريرت حاورأو ىلعالا ”الملا مهو ةيروناداسحاريدتحاورأ ||
 حاور الاق رشبلا مهو هب ةسا رت اداسج اربدت حورأو ني امهوةيران ١

 ريغ نملضاف نأ. دحاو سنجو ةدحاو هه ةكتالم اهعمجل]

 1 ثيح نم لضاغتلاانرظنول اناق قيقحت هددع سلفى م الالع

 ْ هل انرظنولو ذك ا لقعلالاق اقلطم ةأشنلا

 دل ل (0م)
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 || ناجح عج رتىلا نوكر انل نبا نمورشبلا ليضفتب اذكحت اهتيعجوا
 أ نال هحور ثيدح نم ناسذالا نم ءزج كالملانا عمرخ !ىلع

 أ اهيا لاقيالو لكلا نم ءزحاو ءزجنا نم لكآاف ةكئالم حاورالا
 || لسرلا ل ضاغت ىف قيمكلاامأو مهفاف هلكوا ناسذالاء زج لضفأ
 ٌ لهف هل تاق 3 لضةأوهف معا هتدعي تناكح نم لكنا لعاف
 | سل هناف ةلاسرلل عدات لعلا هذع هّنلاىضر لاق معلا ىف نولضافتب
 || دئازال طقف هتمأ هيلا جاتةتامردةبالا لعلا نم لوسر لك دنع
 || نم مهلاح لهفالسرمهنوك ثيحنماذه هلشاةف « صقانالو
 : مهدحا نوكيدق الهنع هللا ىضر لاق كال ذك ءايلوأ مهن ثدح

 || ىذلا لسرلا نم مزعلا ىلوأ ةيالو مولع نم ىلعاةيالولا مولع ف
 ْ هلاراشاةلاسرلا ةهح نم نوواستم ءايبذالا نا لعق هنم ىلعأ

 |]) ةلاسرلا ىفةيانعلا نال كل ذو ماسر نم دحأ نمد قرنالىلاعت هلوق
 ْش هق.طو صوصخا ةرعس ىف اًمأو اهيف اوكرتسا كلذلو ةددحاو

 || نيا سرملاريغ ءايبذالا نيب لضاةتلاف هلتلقف « عقاو تواغتلاف
 أوهو مهتاوذو مهت ادادعتسابسح هع هّللاىضر لاق اذان وكت

 افقهل تاهو »ب صعد ىلع نيمذلا ضعبانلضقدتاو ىلاعت هلوق

 أ نا ةعاج و ”ىسق نبا بهذ هنع هللا ىضر لاق لضافتلا ىنعم
 || كل ذمزضقو اًمرماياذ هاذه لضغخ لوضفمو لضاف مهنمدحاو لك

 هجوب لود ةمو هجوب لضاف وهةرخ ارعابر مالا كلذ نم لوضفملا
 اررحاملومتلا اذه بحاصو دل يضفلاو ىواستلا ىلا كنذىداف
 كلذىف قا هلتاقق هب هيق قل ادحو هيض”: هدام ىلع رعاالأ|

 هريغو نيدلا مم ميشلا هيلا ب هذام قا هنعهتدا ىضر لاق
 ةيتربهمبح اص ىلع دحاو لكري زي نأ هلضافملا ىنعم نأ نب ةةغا نم
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 5 هبل“
 :ل هل عجب ملام نا تافص نم هدنع لع فرشلاو دا ىضتق#
 الا, ةط ترم اهم الالصأ بتارملؤنلضافملامدعب لوقت لءرخآلا
 ةيئمح اه ذهن مالصأ ةلضافملا مصنالف ةيئاررلا قئاقحتاو ةرغلالا
 لود هناكق لضاف نو ةدحاو ةمسن تاذلا ىلا متسع اعمالا نال
 الوالقعال هءلئاق ال اذهو ضع نم لضؤ أ امضعب ةيخلالا ءامسالا

 ماماذهانبطعا ىأ عن ىلع ني.ذلا ضعل ام1دو لوهع) اعرمد

 فرشلا بارم نم نكلو هلضف نم طعن لاما ذه اذيطعاو اذه طعن
 نم مهمو ةكالملا هلدصسأو هيدرب هقلخ ناب ءلضق نم مهن
 ةلئ ارو[ و نم مهتمو طثاسولا عاقترا» ىهلالاعدقلام لاك ار راض

 تافصاهلك هذهف بوق»د ليثارسا وهوةوقدلاب ملذق نم مهنمو

 ٍْ هم أك ناالو همااك نم فرشأ هقلخ نال اال دعو قرش

 لست ال ةدحاو تاذىلا عجار كلذ لكلب هبدب هةلخ نم فرشأ
 انخيشتل أس (رحا توربك و لعاهناعس هتباو ىهتناددعلاالوةرثكلا
 اذهله لا نية ضلانيب عما نامهضعب لوق نعهذع هتناوضر
 هنناىذرلاقق "ل-وزع هتداب نيقراعلا قدح ىف ىتح ميت لوقلا

 اللا نيذلا نيد مها لاحاام لوةب عطشلا لهأ ضعي تدعم ةذع
 مح اهف ردن ةيهالا ةوقب هللاهّدمأ نمامأو هع عمفقو نم
 ملاعلاو ىلاعن' قدما نامولعملا نم ناق كلذ ىف هدنع لات الق لقعلا
 نيب عب ل نقدي. الوداحتا الو لول ري غنم ناعمت#م هو ناّرض
 عما ناف ةريثك ثيداحا,ناميالاهتافو لماكه ديو الف نيا

 هسقند مش نم نال ةينادحولا ىلع لءاد ىوقانم نيذضلانيد
 مو دعموهف دوجولا بحاو نكد ل نمو كرشأدقفابجاوادوجوم
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 دحاو نآىفادحاو ريثكلاواريثكد حاولا دهش ناكل قعلا فل اع
 ىتلا طورسشلاعامتجا عمربيغتالو ليو ةريغنم دحاو كاردابأأ

 امفلاخي ةيالولاروط نال كلذو ضقانتلا تاما اهيلع فقوت
 ىتنأاب كل نايدقف مهلوةعىضتقمالا نوك#ال نيزلا العلا هفاأت
 الف هللا الا دوحو مالهنال لاحم نّدْصلا نيب عم اناريرتتلا اذه
 ظلم ىلع نكآ نيماكتملا داقتعا ةروصىلارمألا عجرف هإداض
 نيع نيذبع نمؤالدب ال نذاف هل امو 2 لّمأة ف هوطظ#امفالخ

 اهم دعس نيعو اعود هتنديدح الا قودمل مودعم هنأ ىلا اهب رظني

 كلذ منهنع هللاىضر لاق ةيدودعلا ب ادانموقيلادوجوم هس
 مدعلا هحو ثيح نم مهغيلكت عد فيكلف هلشاعق « نيعتم
 منت اق « ريدقئش لكى لع هللا نا لعن ملأ هنع هنداىضر لاق
 مهرعاو مهفلكو قل ادحوا هنا هيردق نإ هنع هللا يدر لاو

 لاح فل عقام عيج مهي لعقو مهّضرماو مهبذعو مهمجنو مهاهنو
 نم ادبأو الزا هدحو لزي مل ىلاعن هنال نيدوجوماوسسل مهنوك
 « ناصقنلا لمت الاك ةداب نلا لمت الهت اذ ناف هّتيدحا ثيح
 تاقدقهنع هللا ىضرلاةف قاغلل مدعلا دوهش عج فيكو هلت اقف
 مويلا ىف هرظنت ىراربلاّق نارسلا لمأتو ةحناصةردقلاّنا كلل
 ىذلا ناكملا تئجاذاف هيلع كيس كو ءام همس فداصلا
 ةوك ىف مهارتىتلا سانملا كل ذكو ءام ءدحت مل هي هتيأر تنك
 ممهملع تضيقاذاو نيطا اهو نيدعاص نيكرخم مهارتس علا

 كلذكو دوجواا ىف نودوةغم دوهشلا ىف نو دوجو م مهؤ مهدت
 ابهريغو ةمجطالا نم ةعوبنملا ءامساالا ثان ريايوسلا بدجاص

 || كل عضون لاثمأ هذه لك دوجواهل ىساو كنبعي اهدهشتو

 دوهس



 هي( هس هع

 ىضرل اقم ئشهيلع قلط مدعلا نذاف هل تاق ف مدعلادوهش
 ئشالو هللا ناك سو هيلع هنا ىلص هلو تق هل تاققق * ممتدنع هبا
 هللا ىضر لاقف ئشم دعلا نأ ّتاقوئش لك ىننهناف ثالذ ىننيهعم
 قلخا قلخ لسق تزاك ىتلاةيضاملا اه دارملا نأكن م مهغب هذع
 ةرجسل اة يدزولا ناكدارملاما أش ن الا دعم نان الا وكب ىتحاأ
 الغف تناكاذان أكن افةدارملا ىهةرهسسملاهإتاةو « ادياوالزا|
 تنسحا هنعهثناىضر لاقق نالائشلادو>و ىئالامضامأ
 موكحما ةدللة قص مدعلا نا ىتااب لعن ناوهواحاضن ا كديزاو أ

 اندنع ةيمدع ىهو قلخا دوجو لبق تناك اهنا لاي اءاهلع ||
 الفدت اذب قدال كارداوهفىلاعت هللا ىلا ةمسنل ار اماوا يف دوجو الأ]
 اهملع قاطب الو انلوقع ىلا ةمسنلاب دوجولا ةدملا هذه ىلع قاطد |
 لع ثداح ملاعلا نا لاق نذ ىلاعت قمنا كارداةةيقحاهنالمدعلا ١

 ملسعلا قلعت ىلع لج ميدق هنا لاق نمو انلوروهط ثو دح ىلعأ
 قئال ةيسعثةكرح نمزال قدلل كاردانامز هنا[ عقد ىفلالا||
 ماياةدم هيف ئوطنبانامز همو قرطانلا مثالا كلذ لاثمو قاخنانأ

 ىمدع نآوهف ةحغو ةعاسرادقم وهو نيذسوروهش ل.لاعاوأ
 ةمسنلاب ماع ىهيق طقو مث انذلا ىلا ةمسنل امد وط ةدمهيق ىوطنا 3

 هيقهثلا ناكىذلا نامزلاف اظقق.تسمناكرمدتع ككاةعاسىلا |
 ىلا تافاسملا عطقب هيلع موكا مو دعملا نامزلا اذهل ثم ئشالوأأ

 كارذالال اثم ةنمزالارورم هك ار دا ق م انلافةدم لوط ىلا جام ||
 كلذ هللاستك مهوب دارملالف هلشلقق + مهوقاف قلب قداللا

 يقول نامزلاو ناسز هنا الا لقعتيال لزالا نا عم لزالا ف
 دارملاه نع هتداىضر لاف رمالا فيكفةئءدق ةرهالا ةءاتكحلاو
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 تاروحوملادوجوو هللادوحو نيب ىذلانامزلاوهةازالااماوهيو
 دبالدوعلا اذهنامزةدوحولا ىلع دهعلازخاه مق ن الاةلوعملا

 هنال ةداراوا مع هلع قاط» ىتحرةعترال ىذلا هلنا نامز نيام هنأ

 فالخ اهنا هّرَذ انمدق ىذلا معلا لقع؟ لعتبىىدع دو>واأ

 نمىلاعن هللا ناف تاردو>وملادوحو لق ىذلال والا نامزلا اذه

 دوجولا ىلا لئامروهظلاب قث الن امزبرهط تادوجوملارهطا نيح
 نم ةعدقلا ةباتكلا كإةعتل ديالف لعلا ث يح نمىلاعت هتبرهاظلا
 نمالاهلعالاذهو لمأتفنمز ريغ كال قةباتكلا نا كتل رمز

 لهو هل لةق « هدامع ىلع قاش ىلا اخ ا ةرضح ىلاعت هلباهدهشأ |

 : هنع هللا ىدر لا نيقراعلا نم دحأ ةرضحلا كالت دهش
 ناك هنع هللاوذر ىرتستلا هللاد+ع نب لهس مهنم ريثكاهدهش
 ىلاعت' هلو5 ثتععسو رهعلا ذخا دن عةملو الا ةمضحما تدمش لود
 ىيعينعكانهناكنمتؤرعو ىلنيعماسلا لوقو كرب تسلا
 لزا لو مويلا كلذ نمىف ذمالثت تةرعو ىلا مد نع نات رنمو

 بالصا قو دهعلاذخادعب هيملااوّدر نيح مدآ بلص ىف مهظحالا

 لمس ناكف يك هلت اقف * نامزلا اذهىف "ىلا اولصو ىتح مهئابا
 دفةكرادلا حاورالاو باللصالا قهتدمالت طحالب هع هنا ىدر

 بالصالا ىف اممم لهس ةرذىتلاتارذلات يق واهرقمىلاتّدر
 انمتاوذ دهاشن حاورالا لزتمل هينع هللا نضر لاقف حاورا الب

 هدا نم ماهلاب اهرقم نم كاملا مب ىت أف اهميف نقم ىتح بالضالا ىف
 للا فرعي اكل ضب الو طاب ال نيا كلذ ىفاعتنم ىتح ىلاعن
 د ةليوطلا همايغ نم عجراذا معشلا صرق نم هاهنا: ش دعب

 تاقذ

 علك ءامشالا ىل هتهتنا ىصحا ىذلا ىحلالا لعلا ىه ةيلزالا ةباتاكلاب
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 حورفلا ب همي دالا لواهلل قع ال قلطملادوجولانذاف هلتاتو

 نمكلذ لعن :لواو معنهنع هللا ىضر لاققف أي ًامشؤ امش ةددعتملا
 |( نمالادوجولا اذه لقعتالف ناسن الاي لقعلا طارتشال مدآدوجو

 هل تالقق دن اندوحوب الادوحو نقش لذا لقعلا اذه هيلع قدص
 ةرضحملا ىف هسفن لاهم نافراعال مدل هنا اذه نمد_خود

 هللا قهئانق نامؤلا نع ' جرت نا رلارهاظلا وحول! لكك كه. .لوالا

 ظ ممىلاسعت هللا ةيدحا نقم تالقءانفلا هل لمحل ف معن لاف ىل اعنا
 2ك و ناسز ريغ ىف هلع دهعلاذخادهش ىنف ١ نوادبا هسفن دوهش

 أ( رارقالاب دهعلا اهيلع ذخاودت اغصل ىلحت ذئنيد ىلاعن قحا ||
 أ دهاش هسيفنكيمل لولا دهعلا ناف دب وناثللةيابملاةيدحالاب
 كلذ نآىف هغص تداع هنةرعدحذا ىلاعت قحاالا دوم الو

 ا هع هللاىىضر لاغقق سمت م كانهم رق 0 ماعلا قالطالا

 أ( لاطادقو لاحرلارراك الا اهقرعب الرارساب طحت هيقرظنلا نعمأ معن
 ٠ نم هتداو ق دصدمتة لاقت كلذ ف هنع هللا ىضر نيدلا مع مشلا
 مدعلاروصت نم لكذان لا نيب عملا مل عصنال نيفراعلا آل اق

 ْ مطظم ناكمىف تيوكاذالماتو نيكدلا نسب عج دعف دوحولا

 جات رخ ١ 71 ناكميىلا ناكملا كلذ نماحورخ كل اخ ىف تاثتو

 امودعم ادوحوم كسؤفت كرد فيك عوجرو ل !ءوطرغقسيىلا

 قاسم دهسنو نعلم نيناكمىف كء.سغةةدهشتو دحاو نآ ىف

 ْن اللاذا ةيسهُدلا ةكرعلل ةيسنلاب ىدع دحاونامزوزل قم

 وهف اهو ةقاس - ةدم3-4 كردملادجودقو نامزلا ىف ؛ ا

 ٍ دوجولاف مدع امدعالي اك روتحولا اذهل. .د22م ىم دع دوحو

 ظ هناوجرلاقق اًدضالا قلطملامدعلا لة ال نذاف هل تاق هع



 هد

 : نم نس ضلا نيد عما ىلع ليل دلا د. راد تلقق « كل ذك وهو هنع

 ىف نوكيد حاولا مسحلا نا ىلع لديامم هنعهللاىضر لاق ةنسلا|

 مسو هماعهّندا لص هللا لوسر ةبؤردحاو نآىفرثكاو نيعصوم ْ

 سرداو ىحيو ىسعو مدآ ىلعلا تاوعسلا ىلا هبىرتسا ال
 هلعةوامو مالسلاو ةالصلا مهيلع مهارباو نوراهو ىسوموأ]

 | عم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوملةعجارملا نم تاولصلا نأش ىف
 اًعاق ضرالا ىف هربق ق كاذنيح مالسلاو ةالصااهملعىسومنا

 تيًارلاقامو ىسوم تدأر لسو هيلع هتناىلص لاق دقو ىلص»
 || امنبيدضلا نيب عما لي نمايق ىسومدسجالو ىسومح ور
 || رامخ الاف هتمع نكد ل ناىسومع ىعسملا ناف ثودحا اذه ىفلوقت
 || الأ قرداف لسو هيلع هّننا لص عراشااىلع لاعموهو بذك هنع

 رظنلا هيضتةبام فالخ نيدضلا نيب عجلل ةحاص ٍةردقلان ا
 || كتد أر همحاصل لوقب ثددعا اذسس نمؤملا دلقملاو اذه ىلةعلا
 ريغ ةلاح ىلع هلزنم ىف ناكىسوملا نا مولعمو مونلا ف ةحرابلا
 كريغ تدأر هللومت,الو رخآ نطوم ىفو اهيلع ىؤر ىتلاةلاحا ش0

 || لاق نيح نيديلاو مدآ ةصق ىنممعلا ىف درواماض» !كلذاد مشو
 ترتخا لاق تاشامهترارتخا ةّضملا نع حي راخوهو هلىلاعت هلا |

 | قيلياك هدي ىلاعت قحا طسف ةكراسم نيم هيدياماكو ىبر نيم
 ْ هملع ضو ءقمدملا ف مالسلاهيلع مدت اف هير ذو مدت اذا هلال

 ظ نيعوهديلا ب راخ بطاخلامدآوديلا ف سلو نيعلاراتا نيح |

 امي نامالاو هلقعي هللا ةفرعم ىعدب نمايق هيلع ضومقملا مدآ|
 || ىشلا لوقت تناو ةلآسملا هذهىف كالقع نبأ لسرلا هءتءاجأ

 3 ىهتنازئاحا ذهو لاحم اذهلوقتو نيناكمق نوكبال حاولا



 د( هديل
 ت7 تت م و جوس

 نابلاس ضقت ءاءلوالا نم ةريثك ةعام لدبتلا عقو دقو تلق

 ىديسو قوسدلا مهاربا ىديسو ىلعىبأ نيسح ىديسو
 نيعجأ منع هللا ىدر ةسورحملا رصع ىطوطش دلارداغلا دبع
 مول ىفةي رق نيس# ىف سس انل اب ىلصو ةعما مهاربا ىدي سباعفل
 ةيحانب ىرضأما د# ىدي_سل عقو كلذكو دحاو نآو دحاو
 عقوو ةعج موب قدالب ةدع قو سرس ىف ىلص هنأ ةيبرغلاب انهسن
 ةريزحجا ىف ناسنادنع تايهنأ ىطوطش دلارداقلا دمع ىدمسل

 ىلا دحاو لك هيصحتساو رخا دلي ىتو يصعب سايقملاةسضور لياقتم
 اورفاس نممةعاجريخاو نرفرهظ ىلع ه,مانوانمل هاشعو حامصلا
 نذأتسان اطلساا نأ تارغلارح ىحاون ىلا ىامتياق ناطلسلا عمأ

 الف نذافرصمنم جرخي نأ ل بقر غسلا ىف رداقلا دبع ىديس
 رداقلا دمع ى ديس دجوف باح ةديدم ىلا لخ دن اطل كاارفاس

 ةنسوحن انه هل عشلان ا اولاقف هلوحسانلاو ةيواز ىف اضيرم ||
 |رصم ىف هقراف نيح نم ناطلسلل ناكو ىثملا عيطتس ال فيعضأ|

 مهستلا لهاالا اهب عفن الءالو الارانخ اف ملا وربشو من اهيعح

 لكبر ىلولا ذخاؤب له هنعهتباىضر انخيش تاًاسدقو مالسلاو
 ذخاؤد المأ اوسلا ىلع اهمفروطت ىلا ماسجاالاهذه نمردص لعفأ
 ذخاؤي هنعمشاى ضر لاف دئازلا نود ”ىلصالا مسجلا ىلعالا

 هلوروصفلا تغلب واو روصلا نالت عيج نمر دص لءف لكي باثيو
 هذه ةدحاولا ورلاربدت ف يكف هلّتلف « اهرزو هيلعو اهرحا
 هنع هللا ىذرلاقق اهلك اهيلع ذخاؤد فركو ةريثكلا ماسجالا
 ةدحاولا ورلاربدت كلذكن دملاءاضعارئاسد حاولا ورلاريدباك
 اهنم عتيام ىلع حراوحا لاعفاب سغنلا ذخاؤتاكوداسج الاءذه

2 (0 
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 يو لكنافدحاو حوراهربدب ىلا :ريشكلاداسجالا خس اوت كلذك
 |لاعفادمتث لهقهلتلةقوعدحاولا ورلا كل ذدهنع لأسد اهنم مقو
 رت الثم ءريكل اذا هنإ حا و لولا يوطت قا داسحالا زها
 ام نيع دب نم عمت 4 رن هنعهتدا ىضر لامتق اهلكروصلا كلتنمسأ]

 ارادلاهذهقروطتلا عوقو ةكحاشمل تاقف» ىدمالاة قب نم عتب ||
 نأ فرس نوطعن.نيح ةداعلا قرش مك نوكامنا كللذ'لاقف ||
 هلشلقف « كلذ طع: ةسحلا لها ةأشذ سفن نوكد ةرخ الا ىفوأ|

 ضعب بهذه نع هللا ىضر لاقف كلذ ىطعن مهم شن نوكت بسا

 اروظيف مهدسج ىلع بلغت 2:41 لهأ ةيناحورنا ىلا نيفراعلا |
 هملاسهذن ىذلاواؤ ا ةروصى أ ف نولخدب كلذلو هيلع اهكح
 لاتف فيكتاقؤ ه هقالطا نم برقي قملصأ ىلا مجري دسحا نأ
 هذه لمقتو صختت» نا لق ةةلطملا صانعلان ال هنع هثباىضر

 اروصلاهذهب ت د ةتالق ةروص لكل ناباق تناك ةصوصخغاروصلا ||
 ةعيطلا لاعىلا هكون ةملكلا سفنلا ةمّترم نع ت دعرو ةصوصخلا ||
 ةضايرلا تلمتسا اذاو قالطالا نع تسحناو ةداملا تديغت ||

 اهيرقردق ىلعف ىولعلا اهملاعىلا ةددعاص تقرت صلغتلل ةدهاملاو
 ةرود لكل لباقلا لوالا اهفغصو نم برق: ةياكلا سفنلا نم
 رويصلا لم ةوروصتبو لكشتن هنو.عحو هسقن دسا عج 2

 ىهفيكحراذلالهأ داسجا ىلا رظناو ةرلكلا سفنلا نمد ىلا
 ةعيبطلا ةلظىف اهماهتمو ىسفنلا نع اهدعدمل ههتعيبط لاق اد لماح
 هذع هدا ىدر نيدلا ل ضفا ىخا تلأس (ىثنط») ىلع ىلاعنهتداو
 مهنم تءاوأمهيلع تءلطاول فهكلا لهأ ةصق ىف ىلاعت هلوق ىع

 هيلعمّزبا ىلص هننا لوس ءرل كلذ مف واعمل اميعر مهتم تةلطوارارف |

 مسو

 بمس



 لاتثلا فاهم نمرارفلابالو مازمئالاهفصؤ ال ءادئالاو سوا
 نيدلا بهم ئعهشلاركذ هذع هّنباىضر لاق ىدص ىلاعت هللا لوقو ' ْ

 هنأ كللذ صخخم و هناس ىف لاطاو ثالذ هنع هّننا ىضر ىلر علا نما
 سانام مناف مهماهسجا هب ور نع ملسؤ هيل عهدا لص ماون سيل
 دقو لعلا نم مهتيؤر نيح هيلع ىلاعت هتنادعلطا او هاسمناو ملثم
 هللا لوسرب ىرتسام السلا هماعلد ريج نة. 41 ىف هونأ ىور
 دوقفرئاط ىركوك مذ ةرعش ىف قاربلا دعب لسو هيلع هربا ىلص
 ملسو ه..12 ثنا لص هللا ل وسر دعقو دحأو قمالاسلا هي 2 لد رمجم

 ارد؛فرفرلا اهل ىلد:تفرؤرلا ل ىلا النصوا_طفظرخ الا دح اولا ىف

 هيلع هللا لص هنا لوسز ىلع شخ لو ليربج ىلع ىشغفائوقايو
 هلباىلص هنأ لومعر لاقو ئذد هنمريخترمل هلاح ىلع تبلد سو

 أ اناو ىأرامملع هناللعلا قىلع لب ربج لغو تاعف ل_بوهراع

 هلع نم تناكاهف الو زيج تالق ىف تلصح ىتلا ةولعلاف هتطعام
 و انخيشل تاققف + هيلاىل تاغ

 اوه دنعلا بل قاسعاو ةقرهرملو هار نم لكدمظ«ل هلافصو تناكول

 دوشيو كل ذكوهو منه ذع ثنا ىضر لاقف ةمظعلاك!ةبفوصوملا
 مهوقو ةرخ "الا ىف ىلا عمتي نيح ىلاعن” قلل قلت ضعد راكبا هل
 هل و دعالو هذم توديع دوائر تسل ؟:رانامهلاق نيل

 اهيهوقرع اوناكص ىتلا ةمالعلا ىفمحمل ىلتازاو ايظعن ,ببولق ىف
 تاق + 'نيدخ (سهلاورخو .مبواق ىفد>:ظءاودخو اين دئارادلا ىف
 انريكلاو قادر ةمظعلا ىسدقلا ثدددحلا ىف ىل اعدت هلوق ىنعماق هل
 ضب ىلع يءلذث قدللة ةيقملا فاههنع هثلا يضر لاف ىرازا'

 واقل لميا ةديبع



 ظ5088 *( <.

 | قيقحتلا ىلع قعلل ةفصارهاف هسدال ىلعادرلاك يلعان اكهيتراعلا |

 | هذعمطا ىذر انخهش تاس ( درعز) مهقاق دمعلا ىلعار اص نيح

 ريغ تناو لاما اذهنم ب ل

 نم هضع هللا ىصر لاق فارشتساللاام هلوعد هذغت فرشم

 5 كيدب نيد لص نال بق لامي لعن دنا فارشالا

 ا فارشأالا اذهعم هلومقك ال ىنشالو هروض# ةفرشتم
 هيلع هنا ىلص هلوق ىنعم ىف لوه هذع هّلنا ىطرانخ لت لويد

 ةروص ىف اديسع لجوزع هلل ناملعأ تايذلابلامجالااماملسو

 انش توروس (ةهدحربز) ملعاهشاو دنع ةروص قادايسأو داي سا

 | اريح اص ىلع مودت قدرطل اف تاماقملا نع لئس دقو هنع هدا نضر
 تشامامْمماسقا ىلع ىه هنءّشاىضرلاسةف تقوىأىلا
 نوكدامتاهناف الثم عرولاك اهفاوزبلوزيو اهطورش توب,

 كلذكو و عب رولاد_ةو تدق ثرحغل تاهساشتملاو و اروطظحملا ف |

 اهتمو ديرختلا دقق تدقذ ىتق بامسالا عطقي نوكءامئاديرجتلا

 اهنمو ةعورسشملا فءلاكتلاو ةبوةلاك لوزيمث توملا ىلا ثيكدام

 ممتيشاماهتموءاحرلاو فو اك ةنما لوخ د نيح ىلاتدشوام

 لالا تاةصروهظلاو طسلاو سنالاكدبالا ىلا اهمق لخارلا

 هيلع هللا لص هلوق نع هنع هنا ىنضرانغيسش تلأس (حيزوريف)
 كاوؤس . نم كلاضر ذوعاو كيامقع نم كوقءعاذوعاىنامهللا مسو

 ىلاراشا ٠ ثيدحنا اذه ىف هذع هللا ىطر لاق كذم كيذوعاو /

 تافصأا ديحوو لاعق الاد مو ىموةنالثلادبحوتلاتدارم 1

 ش٠ كياقعنم كوع ذوعا لسو هيلع هنبا ىلص هلو :5 تاذلاد_وو

 دا كطخغعس نم تاضربذوعاو هلوقو لاعف الادي>وأ ىلاةراشا

 ىلا



 تاذلا ممحون ىلا ةراشا ذم كيذوعاو هلوقو تاةصلادمون كا
 || د.حو اهلك اهذع هللا ىضر لاق لكاةثالثلا هذه ىاهل تاق هب
 ملاعق إلاد_ىبو هيلز تاغصلادمحو لكلا ىتدملد و تاذلا

 لاعفالا هيلع تاحت نفراثالاو ناوك الاب لاعق الاو لا عفالاب
 عامتراب تاغصلا هياع تا نمو لكون ناوك الا بح عافتراب

 بح فاشكتاب تاذلاهياعت ات نمو لسو ىضر لاعذالاس حا
 العاف اهتلطم ادحوم هسفن دهشد راصق :ةدحولا فىنق تاغصلا
 (رهوجإ لعا هئاو هريغ قوذبالهدهشما ذهأرقاماثراقو لعفام
 ملاعف ءايلو الل عقيام اريثك لومي هنع هللا ىضر اندست تءعس
 ىذللا ىرهوججاةلاسس-لثم .ثكلذك سما ىف جيرخفروما لاما
 ةارم انج قرتو دادخغ» ىلا رفاسهنا ه:ىطغ ىف ى ًارقرعلا ف سطغ

 ءاأأ نم ةنسأو عقر مادالوأ اهدلواو نيد:ست ساهعم ماقأق كانه

 ةشمدعل ناك اقوول كف س انلل هتصق ىكح وا مساف هبارثدجوف |

 هقفرعو اهفرعو رضم ىلا اهدالوأب ترقاسوهنأرما هخع تالأس

 صضمده 2:59 ةرصعءاذشع حاكنلا «تللذ ىلمع ٠ درقأو هدال وأ ف 9

 قكحدقو تاق كلذ نم مظءاهتداةردقو نوقداص مهنافءاملو الل

 ىضر ىو بتملا مهاربا ىديس باعصا نم ىدركلا نيدلا لاج عيشلا |
 دارك الا دالب ىف بافخيماقاو ةياكحا هذه لثم هل عقو هنامنع هلا
 نامثرصعلا ةالسص دعب كلذ لكرصم ىلا عجو مث بشا هت ةدم
 اهرك ذىتلا ةدملا مهدنع ثكم هنأب ءارقغلا اريخاواءاحهبدلاو ْ
 هتععسواندن ءاةنبس ل كد ىتح ئح ماكر تام عر طاخالولخشالالاقو |



 83 6 ازال
 ىدر
 ه2 <ر ةعس كله ثرح نم للهجا هيتنكهةتيغثاناو هاهع نل
 كي.لع 2ع نف نيتلصاملا ىدحا نم كل دب الو همءغتءلغىتلا
 نامل نودب هنال نسدضلا مك نعى ,رعتت ىتح جإفغغلا كلل قلخ نا
 سغنلا لئاوغ نم لوقي هذع هللا ىذرهةعمسو ايهدحا ؟حرهظب

 ماودلا ىلع مهلك ق لخا ةغصوه ىذلا ىلاعن هدا ىلا هراقتقا دوش
 مف كلذ عسوا متجازمو ءانغأا مسا قاتم كلذ لكس كلولملا ىتح
 ةعلخ هيلع قبانملماكلافهملا اوغصالو هلسانلارثأ !هنذتي

 مالسسلاو هنطوم نع حيرخ لو هاعمو هيهمقل ىذا همساو غلو هير ١

 ىتح ةيك“ هللهح ورلا نع هنع هتناى طرا كاأش (ةتوقاد)
 ةيكحورلل سل هنع هنناى در لاق هن اذرهوح قك ةدابزلا لم

 نأزا< كلذ عصولذا بيكرتهيفنوكي نا عصاال طيس درفود للا |||
 هنيعرمالا كل ذب ل هج رخ الا ءزحادوامر عاب لسع هدم ءزج موقد
 اذههلتاقف « لاح كلذو لهامو هاعاملاعءناسن الان وكف
 تاقخو لاكشا الف ىفشكلا لصح اذا هنع هللا ىضر لاقف لكش مم

 د.حو باقر اعالقاعاغلاءالل ماك الا ىلاعن' هللا هةلخامحورلان ذاق هلأ
 ةيبورلابرقاامل كلذ الواو منهنعهتناىضرلاقف هتانوب رارقمهنللا ||
 هتدارمأ نم ورلا تناك اذا هل تالقف باحا الو قاةيملاذخادنع ْ

 ىلاعت قا هنع هللاىذر لاو قاتيما ماعد خو ف.كحمأل

. 

 | ناقعلاريدش هنوك نم هتلهج هدا قتت لنا لوي هذع هللا امم

 ةقفصلا باطخ بان نم هنا فرع ةهرلاعسو فرع نمو عساو |

 انش لا س(سام) مللعأهتباو كلذ ىلع دزي لو هسعواهفوصول
 نئيرعلاب طاحا ىتح ءاماوالا نم دحارصب يمصط له هنع هللا ىضر |

 ا و ووو يع

 لامتو
 مرام
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 ىأ نكلو طاحأ ْئشادحأ قا طمحازا هنعهثناىذر لاف

 تالا شرع فال من لاقق نهجرلا شرع تاققق :« دبرتشرع
 نم هرصا جمط ىذلاوه نو هل تلق « ملاعلا عج نع مسلط هناف

 ني نبدا حم بسلا مهتمريمثك قل هنع هنأ ىذر لاق ءاملوالا
 ْ اهمف لو ةيانايبا هلناف هذع ىلاعت هنبا ىّضر ىنرعلا

 هن اداب ىرحت ةنيفغس »+ هئام ىلع شرعلاىلارظنا

 هلابعاينوكلاعسودق « رئادبكرم نم هلبحتاو
 هئالطو بيغلا سدنح ىف «٠ قلحاس البر ىف عبس
 هئايخا سانا هحرو : هقاشعلاوحاةحاوما

 هلاسماب يح هليلو ه هليلىل_عمضلاروكي
 هئاب ىلا طا فلأ نم ه. ارئاشس ىرولايمارتوافق
 هنأ دب ل تان اه الو د هند ىلا دوعلا عجريو

 هبىسومو تواتءابتلاو « لسحاسالوربال ءابلاف
 وهرخآ قهنع هللاى طر لاقناىلا

 هناييغرح ىف ةنيفس م ه.ترادلوغلااذىئفهاتنم

 هلوق ىعمنع هنعمهلباىضر انض شتا أس (ةنناجرم) ملعاهتناو
 مةوِمذلان م أزج نبعد راو ة تس نم ءزجاب هرلا لسو هيلعمّتنا لص
 نمنح هانعم هفع هللا ذر لاقف ةءددعلا ءاوح الاء ذم صخ

 | هالبصلا مييلع ءايزالارئاساةلماشلا ةّوردلا قلطم نم ال ومن

 ىحوب ثكم ل سو لع هللا ىلص هنالددعلااذه صيصختق مالسلاو
 ثالث ىه ىتااهتلاسر ىلا اهبسناقرهشأ ةد_سمانملا ق هيلا

 هللا ىلص هناولق نيعبراو تس نم ءازحاب قرلادحت ةنسنورشعو
 نمءزجابورلا لاقل الثم ةدس نيثال# هيلاىحواناك مرسوءهيلع



 ىو اءوورلا ىلع قلطب لهق هلشاقذ « ةّومنلانم ان |

 ىهلالا ماسلا نع اوجرخام ةاصعلا نالا دبا ةاصعلا نع ضارعا

 نهج تب هع ممجوتم رو ةناطلقاطل

 لامتو مونلا ام طرتش» لهذ هل تاق 5 معنهذع هللا ىطر لاو

 دق يقل مهفاف سحما فأل س حنا, لامألا ىفايؤر ىهف تناك
 (درد) ملعاهتداو ليت نم نوكيدقو ةَوَقلا ف لخد نم نوكت

 هب كح اع هياء موك كاح لكل و ةيهنع هثنا ىضر نخيل نس

 هتمعر ىبدأ نم بضتلا هلاكو مناطاسلال متو هيلع ع اح ةكعت

 ىضرلاب لاحمنا هيلع كو مهضعن نم ىضريو بضغلا هيقرثفي و
 مهضعل هلوقتام طقسق ىضرو اطغس هلاح كح تدع هلاك ع موهق

 ىلع ماح تقولا ذالاوح الا مهلع كال نم هتداداسع نم نا عرف
 نوكيلاح نع امئادواخال هنال تاحردلا ىصقا غاب ولو هدحاص
 ىلع همن نم لك لو قي هنع هنا ىضر ه:عمدبو هتؤو لم اعد هيهيلع

 || عفنت ىركحذلاناف ركّذو لومي ىلاعت هناف لجوزع هللا ةياعر
 ملعا هللاو ناعا قة هدنع سدلف ىركذلا هعفنتمل نمو نينمؤملا

 اهاكءايشالا ف لئاوالا لوقيهنع هللا ىضرانغيش تدعم (درغز)
 اهءبوشدال ىتلاةّوقلاو نيم ءاخربال ىذلاقدصلا ىهذا اا

 لوالا عامسلاو ىلوالا ةرظنلاو لالا رطاخاك كلذو تفاهت

 لو الادراولاب ءارقفلا لسع انه نمو ىلوالا ةكرحاو ىلو الا ةملكلاو
 دقق لقالاريغاماو كارت_ثاديف عقبال ىلاعن هنن ضاخم اتاددنال

 | هشاو ىيشوه ىدراولو#ب مهضع:ناكو قدص الدقو قدص»
 0 ءالعال سل لوك: هفع هللا ىدر هةععدو. عا

 آ



 ؟(< هزع

 نع ضرعم لكى ع نولبقم مهف ىداعسلاماقملا عاوجرخ نأو
 نامه دومشل ىدر لابقا ال ةفرعمو معلابقاواةجرلابقاهنا
 ةفردملاو لعلا رح الر وزع هدا ىطعأ امو لج وزع هللا د مبهتدصان
 مهكرتيلال ةكلملا نطاوم نم مه ذو افعضاا د عبذخ ًايلالا هاحناو
 رخملا نع هنع هللا ىطرانخي شتلأس (ةنوقاب) مهفاف مهنمرفنبو
 دحا سل هنع هللا ىضر لاقف ضرعلابوا تاذلا بوه ل هراسعلا ف
 لاقي تترلابمهرفت امنافدامعلاام ًاوهدحو هلا الا تاذلاب هرخ
 ةمسن ىهثيح نم سترلاو ىلهحا ةغص نم لضقأ لعلا ةفصالشم
 ىلا عت هلوق ل متو مدعلاب كرخن هللا ةيرذتفا نم لكنا ىت> مدع
 تاذلا ثيح نمهّتمإ طعالضف هل ىربالن ارعاف ملثم هرشدانااالق

 ىلاعت هدا مركىم نا معاودب لمت لا ىحون هلوبهيترلا فرشرك د مع
 ىلصالابءالذالا نعد مادقالا هو اطن' بارت نمانعلخنا انباع

 هندانا الولو ةلذلا هلام ةزعلا هلرونلاذارون نم قلخ نمهمسشنال
 افولا اوقاطاام ا رنعاولزند ل تاماهتم ىفمهةلخ ةكرالملا دهشا ىلاعت
 || لهقهلت اقف  انلاكتاماقملا ىف ءاقةرا مهدنع سياذاةدايعلاب
 دشا غابولو ال هنعهّنلا ىضر لاق هبر ىلع ر يكتب نا قول عص»
 قل نم مه سنج ىلع ربكحتلا مهنم عقباممنا ةنعارفلاكرفكلا

 هنعهلناىضر لاقف كلذناك مله تاقق ه: مهعاتاو لولاك |
 العم هلوسر ىلا هراقتقا فال ىباذراقتفا هبر ىلا دمعلار اها نال ش

 (درعز) مهلسر ىلع هبارضاو نوعرفربك2 ا ذهلو ىذرعراقتفا هناف
 هللا رعأ نمد أن مةيدهلا لمقا له هنع هبا ىض رانش تاس

 الهنع هللاىضر لاقف مهب قحا نمورافكلا نم هتاداعمب ىلاعن

 نسج أ نم بح ىلع تالبج بولققلا ناف ايش مهنم دح أ نم لبغت
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 تمرح اذه نمو نامالا ىف حداق رثأ سوفنلا ىف ءاطعللو اهملا
 مدخ نماهلبق نمنال اظلغم اعرحت لامملاو ةاضقلا ىلع ةوشرلا
 لمم همست قف نوكد نأ. ال صرحولو كما ىف لدعلا ىلعر دل

 نم ناسح !لبق نم ناك ةوشر همهاردذخأ نم بناج ميجرتل
 بانعلل اراثرا ليملا هسفتنع عقدي ناردمتبال هتا داعم هّنبا هرعأ
 | بعصوهو عرطلا نع حورخاوه اذهادبأ هرمالال اثتماو ىهلالا

 كلذ ت دهشولو هنع هللا ى ذر لامتق ىل كلذ ىدهملاوه ىل اعن هدا
 فربو قد اءاوادوحوم تمدام دوحوم ىرشتلا ءزما ناف

 تءعس (ةدجربز) لعأ هاو قابوهو لاز هناسانلا تااغ نظيف

 رادلا هذه ىف ىلاعت هنبا نم ىتسا نم لوقب هنع هّلناىطر انيس
 نمهتلاءارقساةفصام هلت اقف . ةرخ الا رادلا ىفدنم هتباىتنسا
 ىءعالإ ىدبعأب لوقو هطساسنا هنذع هلناىكر لاقق 6 لمع

 اندلاراد قريصقتةلاو تافا انما نمك نم عقو ناك ام و ناف ىنم

 فلك أمل ىتلا ىتداراو ىثيشم ذيفنتو ىردقو ىئاضةبناكامنا
 ىعاكحا تابرجم اعذوم تنكح ىدعاب كنأف اهتفل امج ادحأ

 لاقدبعلاناولو ةسناؤملا ذلأ كلذب دمعلا سن أ مق ناطاسروهطو
 ىلاعتهتبا عم بدالا س"الدرخ الاو أ ايندلاراد ىفهبرل لومتلا كلذوه

 هللاىضر لاف يجءنال امجذ ع وقولا نعد علل طاح امبالا ره

 هللا لع ىق طةحاواةودعلاو ءاحرلاو فوخحاو ءامماةعدرأ ىههنع

 هنع هللا ىذر انش تاس (رجات د ربك) صخشلا اذهل ىلاعت

 دملغتلا



  ىرورضوا ىراظن لع لك دولا جر هما عجارب ىذلا لصالاو وه .ديلقملا
 قعااق هلتاقف همه ىلا ةدحبتلا ع شللذ لكف مهناق قشكوا

 كلذناف هبردلف نمهدع هللا ىّصو لاو دملاعتلا قة رع س املا

 اوهامالاهعرشو هسفذل فاضاامو 1ءهسفم هنا .مصأا ءلاوه

 هذع هّنباىضر لاهقق ةسئرلا ىفهماي نق هلتاقف 5 همسفت ىف قحا

 هشاىضرلاق همأد ي نك تاق ا ةيرورضلاروم الا ىف: هلقع دلق نم

 رومالا لعد ادوجولا فاق ركف» ءاظحا يف اع لق يع

 ارمابالارومالا نمارعأ اوقرعام قا م_جو ىلاعتهياالاهت اذب
 هد.لقتا ةقيقح ملاعر سياف كلذك هلع ناكر مو مهتاذ ىلع دئاز

 نول. :رظنأ الهانم القعلا عيجوهاطعااعفهت اذىلعدت ارلاكلذل

 كالذلدءلقتلا مانقم ىفمهو لقعلاو سحناو در ظنلا مهاطعا اعاذع ىهنا

 ىلا اوبرقتم-اولو طلغ اهبوالامهاوق نم ةَوق نمام هنافاوحربام

 مهععس ىلاعت قا نأك ىتح ىل اعن هدا له اك لفاوذلاب ىل اعتهّنبا

 هللا هتلاوفرعو هللاءاهاكر و مالااوؤرعل مهاوق ع يجو مهرصرو
 هنلانا هبا هجو "مثقاولو اعناف ىلاعت هلوقو فلو هدءعسو هللا دملقت

 ناكناورغسلا ىف لغنتملاو رئاحاك ةهحاب ديقتب ال نأ قمق ىلاععت
 اهادعتم ال ةصاخ ههحدسمعلل حرشاعا اورمالا سفن ىف ههجاذ

 رايتخالا م هعالرارطضالا مك هديعت فديعلا نوكمل ةرورضلالا

 ايندلا ىف لوهجموهف تاذلا دوهش هلل ص> نم لوقت هتعمسو
 رونلاورون معلا لوقيهتء عبو دما هلي عقشد الو عقنيالة رح الاو

 الأ هللا لسن كاله ةفقولاو ةفقو ةريمحاو ىمتلاو ىع باختاو باح
 قالخالامراكم هنا ذب ىطعت نامعالا ناكول لوب هتعمسو ؛فطللا

 مراكم دجو دقواذك ةلرتاواذك ل_عفا هل لاب نأ ن نمؤم جحيم
 ا
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 انهن أ قالخا مراكمالو ناءالادجوي دقو نامياالو قالخالا
 اهاكهيورم ىلع دوما لومتيإرارم هةععسو ل#و لوقناعالااولاق

 نال نمققحما ري. ءاهنم ءوشل ة قا ةحال اساور اشي الاو مركلا نم
 دحاذخأ اق !ريغال اهحاصل ةنامادؤموه اعاالثم ىنلاوا 53 ركلا

 هنع هدا ىضرانخيش تءعس ( توقان)ف هقافاديادحا قزر نمش

 07 7 ا مو ىلولا لزاذا لوقت

 رهظمف تامارك ةماعلا ناسا ىف ةاعسلارياوعلا قرخراهطاديلا

 فد :رصتلا يع قا نطيل ةلذلا يدا زهاؤم كدا وا لوفاق اع

 هقوح بح اولاف ةلزلا نم لسوأو لد ه جارد سال ذناهنع باغو

 مهتاماركرتسءايلؤالا دع سل وفه! تاقف# حار دّمسالاوركملا نم

 اهواهظا لع بقرتيامو مهتدهاشم سس مههنغوت لوضر لاق

 ديىفلاغط الاك ءاياوالا ره ىف قالا نال عقانملا نم اهئاغخاو
 عموةراتمهيرقوةرات مهدوخ وةراث مهحر فيو هراث مهدوت مهملو
 هلتاقتوع تاما اركلار اها ىف ىهللالا ب دالا نمة,رالف عقانملاهذه
 هللاىضر لا ق5 هيرمود لو فير صتلا ملء ضرعاذا لعد اذا
 :اذأ هنامالا لح لاصملاو ضراالاو تاومسلا تراك هكرتد هنع

 مالسلاهيلعدو ادل عقوأكو هنارومأ مال هيلع اًضورعمرعالا ناك

 فرصتدناورعأف قحاب سانلا نيد محا هلىلاعن'هلدا لاق: نيد

 ةصق كل ذكو نذاريغ» فاصتلا نع هام ىوهلا ع بتدالو لاقت ْ

 | لسوهيلع هنا لص هنا لوستت هاهن 0 ْ

 ا لسفهيفقعللا# هلبعأ لمت. , جح هعنع نم ةقالخما بوث علخمنا

 !لازيالو هيروهظلا هلع بدو ىهالارما هكحب نرتقا نم لكنا

 هب رهظءاش ناريذعوهف ىهالارعأ هءنرتةي مل نمو كلذ ىفادبؤم

 11 رهظيف
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 | كرتلهف هلتلقف « قحبرتسف هبرهظ لءاشناو قمح رهظيف
 نىلوا مههزوهظلا مارادلاو دذهىف ءاسءاو اللى وا مكستلاب .روهظألا

 رثك اوىلواروهظلاهفعهّللا ىضر لاتف مالسلا هبل ع ءامنالاك
 ىلع ملاعلا ميج ىف فّيصتلادمحا ىطعأ لهق هلتاقف 4 اعفن
 ملعامتناو قحنا صئاصخب نم كلذ ال هنعمهّتداىذر لاققف لامكلا
 لغتي امنا ىلاعت هلوق نع هنع هدا ىضرانغيش تلأس (ةدحربز)
 نال هذع هللا ندر لانتق لومقااب نينا صخمل ننةتملا نمش

 هلمقتيو لامعالا نم هيل هيطعي ايش هعم نا ىوعد بح اص ىلا
 ضايق ىلاعن هدوج نال همهوبال.عدنم كلذ ىلاعن' قا لمقفه نم
 ىوعدالقهشاب قراعلاامأ ورم انقيط فالتتخا ىلع قل ا ىلعأ

 فبدحاص هناال هنم رامقت» ىتح المع هثداع مم هل ىري ال وهق ئئشل ةهدهع

 اميلادل دبش الو لزععاهتعوهو هنم ىرحت لا عالا دهشة برج
 تناك اذاوطقف اهنايءاروهظو انهنابرخح الست هنوك الا ةمسمسن
 عصن الق ىلانعت قح اوه ئذلا ىبضاالا اهلماع نع لزت ل لامعالا

 ل ىلا ىلار شح فرك قتلاىلارظااودر الو لوم اهعصو |

 (ذرعز) معا هاو ىرخاالو ايئداهنع لازام ةرضحا ف فراغلاو
 اهملاةعراسملاو ددعلل ةعاطلا لوقب همع قنا ىو انخيسش توريس
 قمل اهيلع ةظفاحملا عم اهنع انغلاو فراعلل اهبذذلتلاو بدل
 هتللاىضر لاقف ةدادعلا قهذماملق س عنا ال ققحملا نذاف هل تاقفد

 اذافا,مق ةلالادوحوالا نياماعلا ىلنع تاعاطلا ةقخام مهنهنع

 هللا ىلض همادقا تدرون انه نمونوكيام قشا تناك ةذللا تفتلا
 هيلخت نم دك شادسعلا لام الاب ىلاعنت قحا ىلت نال لو هيلع

 هتععسو لما: و لاجالا,فيكؤهنم عدص#ي ناكدقو مالكا ان هيف

 م
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 تا و 5و ا ءاماوالاو ءامئالا لو ٠ عما أ

 ةلوقعم مطوقعف مهبر مط هب ىضق» < مهولق لاغتش ال قلما لوقع ١

 5 ىهلالا ءاضقلا نيع ةعااطم كلذ نع اهلةعم .ر ىوس نع

 راكفايأ املاودالا لوش هعععسو 3 مهبالكملا نايرجب نوما

 مهل ةمعنال نوفراعلاو مهلا اجي ان نم ملاعلا ىف ريثأتلاو بولقلا
 ابيع نيؤراعلل لعد ىذلا بمغلا سبل لوم هموعجسو ريثأ:الق

 هنودهاشد اع نورت ةداهشلا اع مسق نم وهامتا مهدفع
 لو هدهعسو ةماعلا نمثل ذنعابروعن اكن هال اييغدامسا#

 هنع هللا ىطر لاف رمالاو قل اهل الا ىلا مذ هلو نع 1

 قل ملامو تادوجوملا عيدج ىف قحنا ىلا ى ذلاهجولاوهرمالا ماع
 نءعدحواموه قل ملاعو لوءالارومالاالا سلو بيس نع

 تادامعلا لفقاو لوقي هةتععمو اهملا سسش كلذلو طئاسولا

 موصلاو ةاكرلاو ةال_هلاكض ئارغلا ف لصا هل ناكام لكوه
 (شنخ) ةلفاذن نسلو لع و هق كالذادعامو كلذهمشاامو

 فصوو فوخايةكت الملا هقصو نع هوع هللا ىدرانذي-س تاس

 هلوق فو مهقوذ نم معبر نوذاخميىلاعت هلوقىفةيسشاو ءانعلا
 قرقامهتيوادحاو ىدعع اهله ءازعأا هدامع نم هنا ىةخضاعا

 كلملا اوناسنالا نسام فوخ او ةيشتحلا نيب هنع هنلا ىطر لامتو

 لكل نكع ال لومت هنع هللا ىضر هةععمو ه« كالذىلع دزيو

 نكس واكرت: نانا اوم-و ناحو سناو كلم نمهّننا ئوس نم
 -ئامو لولعم نوكلا لصا نال كل ذو ةرخ الاوايندلا ىفةمئاقؤلعلالا
 ىلع ليلد مظع ١نملوش هذع هللا ىطر هدععدو ّك هيعمل : ءاود

 تاوذلا ىف حاور الا لوخد ةدام ىفالا نوكمال ىملالا ىل قانا

 ديع



 1ْ | سيكرتال ةطيدسب ىهو هتلارما.رم حورلا ناف ىناثلا قا .لازخادنع
 ْ ىضرهتعممو مهقاف مسح ىفالأ طقاه دو بش محصنال طئاسلاو اهق

 | ناكاذافاعورسشم ناك نا الاارك درك ذلا ىعس ال لوقي هنع هدا
 ا نموهونتل مآ كلذ ناشي ونءاومس همزال نم ءازحا ناك اعورشم

 د هللا ود عنو ةراهطلا ناسا انك ست سعد مانه

 نم دجحا الو هسفن دو مش هلعص) مى مل “الأ بد + رهتلا هل ص نم لومت»

 كلذ ل هف هلت اقف 5 الا بهذي ىطلالا ب رقلا ن الر امغالا
 ملاعلا مشي نم لماكلاذإ صق م هنع هدا ىىدر لاقف لاما صقخ
 هنع هتباى ضر لاقتف لايكلا مسا هل تاقف م قحاب قحاعم
 ناللكلاحورلا ةقرعمل اهنمقرت اهقرعاذاف هسفت دمعلاة قر 2

 اودشنأو هزواحت ةفرعم هل ءزجا

 متاقكناذب هعجا نوكلاف ٠ ىتفار كريغل اموب تغتاتال
 ماءرسلا حورلا ناملعتنا .. هرمالمهفاف هتنارما حورلاو

 نف هيقرتىف ةطساو ناك ىذلا ملاعلا نع مجمل هفرعاذا هنامث
 هع بارسك هبا ليو 032 باطنمو هس بن دجححو هلنابلط

 لاق ىلاعت هنناىلاقد رطعورشلملا لهفهلتاقف 3 رصعاو مهفاف

 ىلاعت هثباّن ال ةداعسلاو احلا ىلا قد رطوهاما الهلع هدأ ىذر
 لوقي هنع هنباىضر هتعجسو قرطلا نم قيرطرالاه يلا لصويال

 تاقق«بيغلاو سلا نيد خزربرادلا هذه ق مهبول قلما ةدها ثم
 الا سنمولا ةرخ . الا ىف نوك »ال هذع هنا ىذر لاف ةرخآ“ للا قو هل

 تععم (حزورف) ملعأ هللاو ةدهاش ١١ نمالعا ىهىتلاة بؤ ةرلا

 باح هرتساال نم ىلاعن' هطادامع نم ع هنع هّندا ىّصر انضيس

 عيوها مور طاونم ا ىلع ملك بارو هببج ىفام فرم: دعما تو
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 نولوحيمهو هبهيلا ةفرعملا مهدوقت نم هلبادامع نم ناو رطاخملا

 نم هبدا بكرم هندأب فراعلا ل ومد هدوعسو ةيئارونلاذكالملا لامك

 هنطاس هيباىلاوكشت كله تكسناو كله قطن ناوهف قطنلا
 اًضعد اهضعب لكأ نيحبرانلا تنذأتساام لثم سغنلاف هلنذأ»نا

 تداكام قلا تكل هافريرهمزوريعس نر سفناط قحا نذاف
 هسقن ىف حارتسا سغنتاذا فراعلا كل ذكواهسغ: ىفهيءالهت

 قدنزتو رغكهظفحي ل ناف هتدادظفح نمالا همالكر قلبا كالهاو

 ناسنالا الها نم ىلوا قلخا ك اله نذاف هل تلق * لّثق اعرو

 هسقن ل5 نمىلا ى ىرتالا منهنعهللاىضرلاقف هدب ىلع همس

 ناوةئيشملاتحت هريغ لتق نمورابخالا هيتءاماع ةهجرانيف

 نيدلا ع مشلا كحدقو انابر اناعبست كل ذك مصيف برش و

 7تيتتشمتاتب#

 سبأ نماماو هشماهتو م هبامساو ماياةثال# تعا دكا

 ل سوو ع سس يم يمل ل ل ا م م م يم مس م م مط يش سس سيب يم د مصل نإ ميم هيي يمس ل ااا وس

 اذه

 1 تاع مهيولق رع سمت يدل 12 نقاب تاقلاخلل لدي ق

 ْ لسلدلا بحاص مهلهجو نموؤملا مهرفكحاهباوقطنو ةيهالا

 | عاطقن ال ىعسموه ىعممملالبجاللا 100

 أ لجاهل بر ضال هل سقت ال نإ همقو رط لسهأ نم اهنال ساقنالا

 || ىن_عردمتىل ملالاب سحا ناو اضع هضعد : لك أد ةقيقحو عرش

ْ 

 | هتععجو مهقاذ هلوراتذ 7 الدسم: لتق نمو ةراقك# ةلهرب غ لتق نم

 ١ لوصح هندأ ارملا تعيس و ىير ينعطب تيبا فا ثددح ىفكوهنأ

 ْ هلع هدا ىل ص .ناكسف برشو أ لكأ نمل لص اك“ىرلاو عيش لأ

 ْ لكأ» هناكدمانم قف ىرق كشالباناطعاسئابتيساسوا

 |١ هللا لوسرل ثرالا مع كلذ هلع قو هنا هنع هبا ىضر جن رعلا نم

 : مونلا ىنهلك !ىذلاماعطلا كلذ ة حير تريقيو لسو هيلع هنا ىل_ص



 دب (/ سال دب
 . 7 تن عج ب ا صم

 ||| هتداو ىدم امان اعيج حصن لك اي هنادمانم ىف ىري هناف ماقملااذه
 اهلماعلالا لامجعالاب ب رقثتال لوق هنع هللا ىصر هتععمو مىلعا

 ةيهولالا ةقرعم ىف لوقي هتععسو نطفتو همنةفاهمف ظفحم ىل

 ىفو ل صالاوهدوجولا نيعىفو كاوساهفرعاف ل صالات نا
 دامع نم نا لود «ةععسو ع رقالو لسصاتناال تاذلاةةرعم

 السصأ هلةكرح ال ادماخريصص» ىتح هللا ةىههيلع تاغ نم هذدأ

 بطاخم وهل هف هلت لعق ةرخ الاوايدلاروما نمخئش ىف

 كلت ىف فلكموه معنهنع هللا ىضر لامتف ةلاحأ كل ىف فيلكتلاب
 خعطتساام هللاوقتاف لح وزع هللا لوقل هتع |طتسا سس < ةرض ا

 دقو ممعطة سام هنماون افرماب مكترما اذارسو هيلع هتنا لص هلوقو

 عيطتس» الاموي نيعيراوخ هنع هنا ىّضر ىماطسبلاريزيوبا ثكم
 نمتعاخت ءلاضافم ناب سس ناكوادبا هّنناىدي نيب هنا لشي نا
 لايكلا ىلع كالذ نم قافا اذاىذقي لهؤهل تاقف « ةبسهلاةدش
 لقاع لكىلءذفانةعب رسشلا كح ناف كللذ ىتمني هنع هلناىضر لاهقف
 رداقلا دمع ممشلا ىديس تءعسدقو تاق كلذىلع دزيملو
 ىللع نوهأءالد لك لوقت ةسور حار صع هنع هنناىطر ىطوطشدلا

 (رجاتوربك) معاهتلاو ةببهعم نيةعكر ةالسص نم فراعلا
 هتداىىذر نيدلا ىبحم عيشلا نع يح هنع هللا ىع در امة نجم
 هتالص نم فرصنا اذانم لجرلاس سل لوين اكح هناهنع
 لحرلاامنا هيوع.شد ةكتالملا نم قص فلا نوعبسه عم قرصنا
 امنانآرقلاب قلعتي نم لجرلا سلو دحاهعيش) ملو فرصني نم

 دوسالار خا عد ابي نم لجرلا نسلو نآرقلا هب قلعت نملجرلا
 قراغبال هنا ىهتسشد نمل جرلا سلو هعد اين رجا نم لجرلاامئا

 دل © 6(
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 ! نم لجرلا سلو هقرافت ال ناهتالص ىهتشد نم لجرلا امناهنالص
 أ ىطرهتععمو 59 ىلع اضرفن أكن م لجرلا اهنا عم هيلع ضرف

 رملاماقمهرمع نم ةرذلا نوك نم هتدادامع نم نأ لوهتي هنعهنلا
 | لفةجرلا رح ىف هننادس غم هشنادامع نمناو هريسغ نملمأكلا

 ادسعلا ىعراذالوقترارارم هتعمو ئش ةغلاذغلا نود نم هيلع قم
 عاملناأو كشالد موحرموهق الملذاريقو هيو ىدب نمد هسقن

 كلذن أكو ىرا#ةلل وب هذعهشناىضر انيس تويس (رهوح)

 نمال هتبام ااكوهام ثيح نم نآرقلا أرقا نيؤراعلا نمىراقلا
 نارلا ىهاهناف صصقلاو ماكح الا نمتاي الا هيلع لدتام ثيح
 دارملا هع هللا ىضر لاقق فرك هلت اقف : باغاو كيلقىلع

 بحاص ىل_ع كربدت كءعي نا هيهثنا كلرما ىذلا نآرقلا اربدتب
 ىلاكب بهذن ةياف كقرغي هناف صصقلاو ماكح الاربدئامأو مالكلا
 كرععق اهقامدهّش ةرانلاىلا كيس هزت ةئآو اه قام دهش ف ةضعلا
 ناوكالا دوهشىلا كربدت عجرف ىلا عن قا نع دوهشلا كلذ

 توكملا دوجمممل طح م نوكلا عم نأكن مو هيورخ الاوأ ةيو عدلا

 تلعج ىدسعاب لجوزع هللالوت ةيغالا بتكلا ضعي ىفو
 تاغتسثاف ىم ثددحاو رعسللل للا تاعجو كشاعم راهلا
 نيرادلا ىف ىنترس :3لمالا ىف ىتسااج نع تءوراهنلا ف كشاعمع
 ا هيكامرظناف ىجنا هملع تمام ىلع الار يشحت ال كنال

  كلريخاءوش ىال لمأتو هلامهيلاّدرو كالامذغت هنع هر كرخامو
 مووضحلا لوقي هذع هنا ىذر هتعمسو كرب خلعت تناو كذعأأ

 قباوسلل كلذد هب مكس ا مث قحاوملا نع مولا عفرب قياومسلا ||
 هنعمهّندا ىذرانخعس كلاس (ةتوقاب) طقاس قحاولنا نماههندأمو
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 لدبي كئاواف احناص الع لعو نمآو باتنمالا ىلاعن هلوؤ نع

 هتائيسّن الح نأرادلاهذه قدحالعص) له تاس مهل اًمدس

 ْن ًأاهليدمت ةمالعو مهنهنع هللا ىذر لاقف تانيك تاوردق

 كلذإو ادب اهتم تعفو ابنا م دحض الفاهر كري هنع بهذي

 ةيوتلاذا هتذرك ذادوعب ال تأ هدو ف قداصلا<مالع نماولاق

 صنلاب هليدمتل تلم ىف دهشت ةروص تبنذدلل قبال تالمقاذا

 ىهو ل هنا او ةلولعم هدب وتف همنذ بثاتلارك ذىتفموصعملا
 :, نأ تانسحتاب تائيسلا ليدل هف هل تادف « ةبو الثلرت
 هتفرعص ىنةكالللا تتكتنأ اروهم أةيوتدلا كالت دع اصلاعادل

 لاو « ةاياقملا عض هيو اهلك 5 ةنسح ةئدسلا كلت لدب

 نوكتو ةدسح اهلمع ةئيس لكعضوم اس" الل بتكي هنع هلا ضر

 زعمشا دنع تاحرد عقردب وملادعد اهلعىتلا ةحاصلالاعالا

 أرا ارسالاةراهط لو هذع هدا ىضر ان يس نوعس (ةرد) "لحو

 ترمس ( ناف كّثعرط س دقق ةءاضرع ةعبطلاةراهطو ةبتاذ

 مزج تعمم مدع تدوال عيبضتا لصاما ل يهحتو سدقم

 تثجفركو تحج نيانم فرعت' نا دهتجا لوتب هنع هنا ىكر
 لورتعلا تما دام لوقي هتععسو عجرتفيكو عجرت نبا ىلا فرعتل

 ةيهلالا لوقعلا تمل ءاذاف اة ىفيلكتلاف ةيقابة حزم الإ 0
 هت ععجس و كسلا تب . كناه_سلاق قافقأ الف فراكتلا عمتوا

 همععمو قاموزل ىلا قحابلاط نم لكىلع سجاو لومتي
 هنلقوأرم تاالرصناءاش هحو -ىأنفافقالبهحو نموملالوقد

 تاهحاب فص" دال ىذلاق هلل ىلم تناك كلزلو اميقةهحاال

 نعم عاذه مهق نم نولوقي ار اي جا نها نب ماو 4:
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 نمؤملا مم نال عم نموملاه ءأرم نمؤملا ل سو هيلع هنا لص هلوق

 هلع عم :و نموملا هسغن ىعم هللا ناق ددعلاو قا نس اكرتش َظ

 ىدودح اوه ىذلا نمؤملل ةأرع قحا اوهىذلا نم ,وملاف كل ذك
 | وه ىذلانمؤملاو ةأرملامرج نودهسفن ةروصالاة أ اذ هيفا
 اءامعالماح ناسناالا ناف هتافصو هاهم اهيبقرظني قلل ةأرعدمعلا
 ّْ 0 ,روغم الكوهو ىلا نوملاعلا الا اهلقعب اموةكْلم 1

 ش روماالا سعصأ نم لوم هذع هيأ ىحكر انيس تهويد (ةزد)

 نم ةةرعأ ةنلطتم لزتملاهنال تيغلا ىلع ةدامعلا سوةنلا ىلع

 | دو مشلا ىلع هدبع» اهلا نيكرشملا نم ذذتا نم ذَدَعأ اذه نموهدمعت
 | ناقض. لاضتا قاب لدهتما كلذ اةيموهرسفت نكس يع
 أ| لاق ةّمالا قرطدرمالا دهنأ لو <. اعدت لص عراشلا ملءامو
 1 كنا كس فن قرضحا ىاهارت تكن "5 هتباد عا هذع هنا ىضرراج

 . دوهشملاكو ه دومع؟ قللعتلا عمالا نوكتال ةدامعلا نأ ل_عقمارت

 ْ هدابعاهبمحر ىتلا هلنادجر نماذهو ةل_» سيغلا ىلا ليدس ال

 !ٍإ اننيش تاأس(ةشذطب) نيه اعلا بر هنن د اف مهرث ءارع ترطقناالاو

 نم ىلاعت' هدا مسالا ىلا ت 9 تايمدملا ةقاضأ نع هنع هنناىضر

 | بدالا هنع .تناىنر لاقو ةفاضالا كرتيدالاله نيطامشألا

 || نم ةدرملا امها نم كلذوحنو شو ءلق شوق لا ت+الق كلذ كرت

 1 مهاعسان اف ندمان نمروذلا لاع نم ناكنم فاللع نيطايسشلا

 1 لداىلا كممو ربح نم ةكيالملاءاعسا ىلا تفيضا( لبا ىلا فاضن

 نيمسدلا مام مسالا اذه ىلاعت عن هللا ماقادقو هنداةيناربعلابو هىذلا

 ملعاىلاعت هللاو ىادش نوحار لبا"ل جوزع لاقف ةاروتلا ف
 لاعالا ىلع ءازجا نعهنع هندا ىضر اندذيش ت لأس (ةناحرم)

 له



 ككشفام

 هنعهتناىضر لاق لاعالا ثدح نموا هللا تح نموه نذ

 نوواا ادياهماتو ءازحنا ل<# ىف مايقلا نم لا-عالاروصا ظبال
 اهلددح ثيح ةينلاب اهمايقنأ نيدتق نكمريغ همك ثرهطظ

 نمل هينا ثيحت نا ءازحا ناك انه نمول ملا حود عياش ا
 تاينلانلامعالا امنارسو هيلع هلناىلص لاق لاعالا ث ثءيح

 تاذ لاب لامعالا لوصح قلع لعام لاقام ى :تانيعرما لكل اعاو
 ٍ هترعكت هلوسرو هللاىلا هتروم تاك نف لاقمث ةمالاوذطاسمارت ا

 هنعهّناى ضر انؤؤش تاس (ةتوفان) ثد.دمماهلوسرو شداىلا

 و45 و.نيعماسلا باق قى طعا اولا مالك ر يد ملاذا مهدعل لوف نع

 | سيل هنعهللاىضر لاقف عي كلذ لههقدص مدع لعل يلد
 دقو كسالب نوقداد جواس ودا 0

 سانلانملولقىفالا مهم ااكر ثوب لو ىلاعن هثنا ىلا سانلااوع
 | ناعسقهئاعدىف سانلان ادب ال ىل اعنا هلناىملا عاد لكنا قيقفلاو

 مخ انيباو انيصع هنواوةد مسقو انعطاو انععس نول وقب مسق
 دع نى رات تلا (ةرهوج) معاشاو نيةضيغلا

 ىّضرلاقف هيدارملام ن اهرب هةكدصلاو او ملسو هيلع هللا لص هلوؤ

 هلاوز نكمال ىلسح فنصو ناسنالا معشلا نا معا هذع هلي

 لاق كلذإو ريغال هلابعتسا ىلاعن هّللاةيامعب لطعت د نكلو ةيلكأاب |
 تلا ثيئاق نوما ه كئلوأف هسفن عش قو نمو ىلاعت

 ناسن الان ناىلاعن'لاقو هته ربو ءلضفم هاقوب :دمعلا ناالا سسغنلا ىف

 كلذ لصاواعوشم ربا ةسردمو اذاواعوزح رشلا هس ماذااعوله ىقلح

 فرو طةموهق لاعت قا نم هؤوح وداعا ناسنالا نادك
 ىطعي وأ قصد نا هتىقرقد هءطعت الف ةداف الا ىلع ال ةدافتسالا

 5 ما 2 م يي ب ب م ل ع م م ملال



 ١ *«(/دمل#

 !| نا ناىلع السما 3ىتعد اناهرةقدصلا تناك انهنمو أ. شادحا

 !ٍ انديسش تلأس ( (ةرد) معا هللاو سغنلا حاجب قو ناسنالا

 اا هم يلع بأ نم ملسو هيلع هللا لص هلوق نع هنع هلناىذر

 | قرولفاقااح ناك نم ةباور قو لج وزع هللا, مسقملق ئش لعق ىف
 || كلذ لق ةريش5 نك اما ىف هتاقولةمع ىلاعت "هلدا مسقادقو هتئاب
 ١ لوقىنم شن نوكم نأ هلناذادعم هنفع هللا ىطر لامتو ةضفاتم

 : قيقلا نكلو نآرقلل اًضقانم سو هيلع هننا ىلص هتنالوسر

 : لكعم مىل اعن: هنا هدوهشل مولعم لكد مسقيناىلاعت هنا, فراعلل نا

 ١ هلوؤ وحن ءام سس الاب ىلا هنا ووحوأا دح أو هو ىش

 ْ برو سلا بروىلاءتديرب نيّةلاو ى مصل اولللاو سعثلاو

 | هسعننالا ةقمةح ىل اعن قدما مسقانيتلا ب رو ىحعلا برو ليلا
 قحا نيع هلكد اف سملادوحولا لود عطش سلا لها ضءر تععسو

 أ ىلاعن لاق دقو نود هغادنع كلذ فالل_د<رمالا اكن او ىلاعت
 |١ تن الوه سلا ىلاعن سقي نا 2 "لو دوهشمو دهاشواعسعم

 |١ تلق دب : وه سل ئثد مسقا اه ةىظعلا هل ىتدنب ىذلاوه هيموسم ا

 نع للا امملصا ىلءوهداغّتسالا دوجولا نا نوقةلا لاقدقهل

 || كح هنع ىنع لاقف قدا دوجوالامئام هنا تاق فيكف هناكما

 هنال طقف ةيرهظملا كح الا دافت_ساامو ةتباثهنيعو قاءنكملا

 وهل ب اهتاوذ ىف ءايشالا نيعوهامروهظلا ىف ئش لكن يع ىل اعن'
 ىلاعت قمنا تاطاخام تنذاف هل د )2و ءامشأا ءامسش ا الاو وه

 كلذ سلو من هنع هّلداىضر لاقت هلع ىف ازوسود لا 5 هلو

 | اف هل تالقو 00 ردا مست نا ةحاد ةرد_ةلاووهالا

 امناو نيبوعنا دنع اكوهام نيوكتلل نكملا لوبقنا قرقتلا



 كك ةكلاطم 5
 اونا ادا اق ف ملل اريل نوكد نأ نب تال هلومقأأ

 ! لكما طربا لخ كةهند_ هلو هنع قع لاق مشع ع ناو

 ناىلاريشد د وهو دمعت هروغم ااكوهو امملااذه ملاكى ذل ْ

 ظ معدقلاب ثداحانرقاذا هنال هبربالاة ق٠ ا 1ْ

 ْئشإمسقي نأ هل سلف هللا, فراعلاريغ فالخرثاثداعلل قس

 ههضع هلنأ ىحصر (نؤخش تلأس (هدرعز) مث- تعا هليأو تاقولخغا نم

 له نورمودام نولعتد و مهرعأ ام هند نوصءد هل ىل انعد' هإوق نع

 || هتناى ذر لاقف ممم خف :اط: صاخوأ ةكن | الملا عم ىفماع كلذ ]

 ةدرجم لومتع 0 نوموصعم تاوعسلاةكئالم ع يجهنع|
 ةمئا اهلل نوقرءال تاذلاب نوعيطم م م5 ةوورشالو عزاخشم الب

 ريغ وزنا هسلا ىلإ :نودعصد ال نذل شر لاذكت الملام اواعطأ|

 ضرالا ذك المن من أك ذا عوو امي سلب |مقو كلذلو نيموصعم ْ

 ش كانهو ءاوح_ساالا طخ دنع قرشملاب توفقايلا لمن ذك اسلا]|

 اهلخدب ةتج ىهوف طدهأو مدآ اهنم حرخ ىذا خررتلا ة ةضدأا

 ال المنا ملعف مهماسجاابال مهحاو رأنن الانوقراعلا |
 رح اورمالا ةدامعزجااو زاح كلذلو نيلقثلاك,ىبنلاورمالا توغاكم ا

 لاثتمارجا الا م سسر] تاومسل ا ةكنالم فال ىهنلا بانتجاأ|
 لطيور دا نأ وير ةطعاول الالم الا لهو ريغ الرماالا |
 ؛أ هزدأ ىبص هللا ل وسر ةطساوب كلذ نأ فّئيكلا هاطعا ىزلا ْش

 ماسجاالا لاع قو حاورالا ملاعىف هخكااسر موعل مل سو ه.طع 1

 ضرالا ةكئالمىلاو طقفرم الاب ءاعسلا ةكيالم ىلا لسرأف|
 | مهلع هجوتي مل هكا اعلو نياقثلاك ىبااورمالاب|
 يا معا هنلاوهريرغترمايكنولاعلا ةكنال 0 مهو هد

 تي



 اوعزانتال لسو هيلع هتنا ىلص هلوق نع هنعهنلا ىضرانخيس تاس
 |ارم لالالها هيوكارئاجلا ناطملسلا كلذ فل خدب له ءاهارمالا
 ْ ةعاط نعح ورخا نمهيلع مه ال هيوقحتس: قل او هيف مقاىذلا

 | الوو كلذ ىفرئاخ !لخدي معنهذعهتباىضر لاقف لجوزعمتلا
 || ةملو ىفضارتع الاو كاباف مهملع قنا هالوام هل قلخا قاقعتسا
 ش ىلوملانافريزووأريماوأ ضاق نم س املا ىلع ىل اعن:قحاهالو نم

 أ نم فرعاف هتءزانم نم كل ديالو ناك ناو لجوزع هتناوهدل
 | لدع نا لوقي هنع هّللاىضر ةفيذح ناكو هطرشد عزانمث هالو
 || ءادعس نيلاحا ىف نق هيلعو انلقراحن او هلوانلق ناطلسلا
 /ا روحا نم هيلع مهاع انتالو ىف انماكتاذا امو ىلاعن' هللاءاشنا
 ا مدعلرجالا نم مهروج ىنانل ناك ام طقس هنالم املا اذهانل نسلق

 || هنعهتداى كر انخغيس تلأس (رد) معأهئناو لّمأتف مهيلعانريص |
 || لهن طبامو اهتمرهظام شحاوغلا بر مرحامغالقىلاعنهلوق نع
 | الوتح نشحاوفلا كلت ضومتوا نطابلا ىصاعم نوطبلابدارملا
 | قلخحا نم دحالر هظنالو فيرعتلاو فشلا لهال الارهظن'
 || مرح تر نادي الا ىنعت هلك كلذ لعن ةي “الا هنع هتباىضر لامقف
 || ضونتل ىحلالا و رعتلابالا لع: لامو عاشو اهنم لعام شحاوفلا

 هل>اامنيعوهاق امة هدامع ىلع ىلاعت هثبا ماذا كهشعق كاردا
: 

 | ميرتلا قكعف هلع نطبامم اذهل دفرخآ عرشو أخ 1نامز ف
 ١ ( خيش تعم (دجربز) ملعاهّشاواقلطم دحا هلع علطب اموكح

 قدهنم هللاهفوخ امم فاخم نالجرلا لاكن م لوقي هنع هتباىضر
 | ةدحولاب نولئاقلا اهسال هل نطغتي نا"لقرمأ اذهو ةرخ الاوايندلا
 ( فراعلا طرش نم نأ اوركذ دق هلت اقف + مهولا كحي ةقلطملا
 ١ لاقف فاخ فيك كلذكوه نمو هرما نم ةريصن ىلع نوكي نأ
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 دييق:لاةمترمىفالا هرهأ نم ةريصد هريصن لع دحا سا هنع هدا ى ضر أ ١

 ءامشد نم تبذعبو ءاسشلا ع نارفش اهنم ىلا قالطاالا ةيترعافلا

 نب دالافقالطالا ةمّبرع ىف فوذما ءافتلارب دهتتيو عقاو فواف ش

 متن نا وفاخو ىلاعنهلوق ىف هرمال الادتما ىلاعن هنباؤم فاخي ْ
 انمؤمن أك نء هنم فوخا ىل اعن'هّننا ق ة1ءدقهلثلقق ه «نينموم

 ناسحالا ءرصخ لوخوي ةياخ غوردق فراعلاو باح ناهالاو |
 هلاف كح مالا رادوإو هنع هللا ىضر لا هلاذشكرعالاراصو

 ىرباكف شكلا لمع قر باكا نأ ر مالا ةباغ باتا ن "7 ديالق :

 ناكلذحاضا او جاحزلا بام عم ىفاصلا احلا ىفام ناسنالا ْ

 ددعلا تةارم ىفدحاولا ةمحاص5استا ارملا رئاد ]|بحاصم ناميالا 1

 فخو ىةخ ىسومأب مالسلاه يا ىسومىلا ىل عت هللا وادقو ١

 ورعاق هيأ ءادبعا مهو ىنةاحال نم فخو كاوه عا كسفت ش

 ما ءايدالا لئتماف لسبرلا نم مزعلا ىلوأ نموهو هريغ نم فوخ بأ
 هتنارعاي نيذسغلا نم هتداريغ اوركشاي هللا ءادعأ نم اوفايوهَتلل ا

 | نمدق ةوخ لاح ىفةيحآ ةدامع ىف ف ةراعلا نذاف هلت اقف ب ىلاعت'

 | قيقد طارع هوهو رمنهنع هللا ىضر لاف محو هركش لاح ىف قاخا :
 أريظتواعط هلنوفرعد ال مهئاق لاوح-الا بارا هسا هكلاس لق ْ
 ١ نوؤراعلاو انركّ نعىلون نع ضرعاف ىلاعت' هلوق اضيأ هازرقامأ|
 نعو هلعف نع هرماباو ضرعاف ىلاعنت قحادوجو الإ تام هنا نولع |
 مهلع لحوزع هنباىلاو قلخا ةخساأ ىلع عقاولا 0 عامس ا

 نوكلا ىف نام كنان مهلبع عم نوضر ءموغانا نع مه نيذنأو هلو#د :

 ثيح هللا عماوفق و ثيح مهن مز ءايدأ كلذب اوناكف هنبأالا قطانإ
 هتلاىنمر ان انعم تلأس هدمه نعم ا هتلاىنير مهفتوا

 مس يسم لى



 ممر

 | شاعل هكستولو لوتق اربع عطق لن غلا ةلزتمألا لوق نع دع
 ريظاو هو مهو مهنملو وعلا اذه >ءشاىضرلاف كلذفنك

 نذامقافوصأ ىلع ةئاقاهوقكرتوأ ة نيل نم م عطقامىلاعت هل هلوقأ|
 |: ارعأو تماقف مودتي نارا صارم أ ىف الارم الاوه نذالاذا هدا

 تذأب اءتكرتو راعلا عطقبال هشانذاد تءطقناف عطقتتنأ اهضعل

 رهاط قكرتلاو عطقلاب هفدصو مدن : راجصتلا نوك عمر اجلا نذامال هنأ

 | اوحءلاحو 0 ا رمعاللا |

 وأ ان ال كاذ دعت لس أ هل نود ن الو هتدارا نع فاد لد

 ْ نا نيمت 0 هع دوس فر ا

 | هل ارتعملا داراناف اهلحاءاحاذا اس هتءارت د نلو اها اوه كلذ
 ْ اود و لال هءاقتبداراو هناف عيت وهف هلو هرمنا ماغلان

 | كب رشلا ناك او كرش كالذف قالا نم لتاقلاوهع عطاغلانا |
 : ديعلارب ىلع هلل لمقلا :ةاضا ةروصاش هل تالة وفاق ل وجوال |

 : الشم فيسلاب هب رض نيح لوكعملاناهتيروص ههع هدباى ضر لاقف ْ

 || تلبقاك توملا دادعتسانم همفامم لثغلا لس مج أىهتلا
 : عطقلل ةدعتس هتناكنيدح عطاسفقلان مي طقلا ةعوطو#ملا ةرهشلا

 ْ ق كل ذريظنو هللا نذاب لخفلا كال ذكح هان ذا 0 ,اتااك_فا

 نم نغملا نال هللا نذايا اريطن وكيف هيف : عملاق ىلاعتا هلوق ةاسحا
 ةرحاطنا ىف الا دادعت_سادعب الارئاطلا مسد ق نخاع ىسع

 اراطق ىرماسلا هيف رام ةاحا ندا ةايحا لمغف
 سيقت هناف كلذ ملع اف ىلاعنتهسا ناي لجتلار اخاو هنبان ذا رئاطلا
 ةلاود الاو ةةرعملاو ملا نع هنع هنبا ىنيراتفيش تاس (روقاك ) ٍْ

 د ا تاسست تابعا مسلخ 0 00
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 د لا 7 لقعلل فاصوا مه هذع هللا ىضر

 ىضرلاقو بضغلاو ةووهشلاو مشلاو قوذلاو ةسامح او رصملاو :

 أ رحذتلا ىفنولوفتاق هلت اقف « سفنلل قاصوأ مه هنعهتلا |
 فاصو أ مههنع هللا ىّضر لاهتؤريصلاو دايمتالاو ملستلاو ةمخاو ْ
 ارونلاو نامالا اوةداعسلاو ةرطغلا قنولوهتاف هلتاقق « حورللا
 اع وهورسلل فاصوا مههنع هللا ىضر لاق نيقملاو ىدحللاو ا

 | ىهو ناسنالاب ىمملا تحلل فاصوارسلاو حورلاو سغنلاو لقعلا
 اد حوراهفاصواو ةقيقح ا هذهو ةزيعمريغ ةدحاوةةيقح

 عوماو بلاقلا اذه هر وص حور عيأو نيمتملا ك ارهتلا تلاغلا

 هللا ىضر ىلع مامالا لوق ذثنيح عج و ملاعلا عمج حور ع داو نم 1
 انيستا تعمس (رد) معا هتناوربك آلاحلاعلا ى وطناك ةوهدعأ)

 0 ماهلالاوةسار 0 كول ل حار ْ

 اوس داغخوزمجو لهج ىلا اهتا دير يسش كلذ عمان ؟]ورباكألا| ا

 --- لو هنع هللاىضر انزؤؤس تعيس (ةثوقان) اهءلعأ

 «هننادكراد: هناالا تادامعلا ىل.طعن' ىلا هادا نسرادلا ىدحا هلوزش |

 لهما ناإك هتلانع باعرعلا لاق ّنم لوق عصف هتجرو همركب | ش
 لود هنع هللا ىطر ازغيس تورس (شنذخلا) معا هلناوهذع باح ْ

 ليلقلاب سفنلاىضرتالاكو مسلاب ةنوجملا ىولجاكت اداسعلا |
 ىضردتععسو زفتنا مراشكاا عج رعرس لكل ذكو لستف اهغم

 سيفملا بلس يعملا ل 5 او حورلا طس بتاذعلادشا لوةيهنع هللا |

 ماللساالا ةبادبو بدالا لامع الا ل ضقاو قحنا ةقرعم مولعلاذلاو ْ

 حووولا لو ةبهضع هتبا ىطر + ةععدو ىضرلا ناءالا ةبادب و ملستلا ْ

 بس دع ةعضصملاو ةيخطملا بي داو دسم بس < نول ْ

 د ممم مل مجم - ومسمع وسم سس
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 هتءعسو قمقحت هدنع سلف كلذ ىالذم لاق نمو ةمعطلا حالصا
 | دنع انكم دادزينا لعلا ىف مسارلا ةمالع لوقب هذعهّتباىضر

 ةبيغ سفن عموهق بل سلا د نعاهدققو هتفرعم لاح ىفةذللا ْ

 لمه سا نع هنعهنناىضرادخيست تاس (درعز) اروضحو
 || سا ال سحنا ىلع ماما طق امنا الد شع هللا ىضر لاقق طلغد]

 لسعلا لكاو هيلع تملغاذا ارغصلا ةرملا بح اصت كلذو هسفن
 ل ناف قداصو هو ةرارم دجا لاق سما لثسس ا ذاف ارم هدحي
 ةوالصح كاردا نم تعدم ىتلا ةرملاوهو عذاسملا كلردااما كاردالا
 لولدملا داق بجو ال لسادلا طلغ نا فرع انه نمو لسعلا
 ىضر | يسم تاع (دد) معا هّلداو نيققملا ضب هيلع هناك
 هذه ىفةحاصلا مهلاعا جن امن نم نيحناصلا ضبا عقبافع ه ذع هلا
 ناا وسال صقوه هذع هلا ىضر لاق صةوالاكوهلهرادلا

 باوشلا جيا لحم تدسل امن دلا نال كلذو مهنم لع كلذناك
 قرفالواهلك اهملع فرش توملادنعو ةرخ الا رادئااهللكاعاو
 عالطالاب ف شوك منير وتقولا كلذاهي ف شوك ن م نيبذتن مح |
 قهملط ىنني ىذلا نا مل_هةريخ أو ميدفتوهاغا هرمع لوطاهيلع
 ريغألة.ئابرلا تادراولالودقل هتثيهتو لحمل فرظنتو هاما ايندلا |
 ئش ىف قدص نم ىفنولوةتاف هل تاقف»« تاماقملا فدمعلا قتيلا

 هشع هند |وذر لاقف ةرش "الا ىف هن وك» لهف هلوصع «خ ههتاةلجاتو
 ناك ايندلا ميلا لصن مل نافالج ا اماوالج عاما كلذ هلن روكي معن
 | لاقف لا لبق تام نم لاحا هلت اقف « ةرخ الا قهلارخدم
 هل تا)قف د هيذحت هوهنال هحرهل < ىلا عقرب ههعء هنناىضر |

 نذ



 ة(مهمل#

 هنناىضر لاق هرح الا ىفهاطعب لها دلا قماقع قعد مل نف

 ذاالق ءازحا باب نم ناكناوزئاض ةنملا باب نم ناكنا هع
 اوانهىفلكملا اهلصح لا_عا قالا نوكحم ال ةرخ الا ققرتلا
 . ملعأ هللاو هريق ىفهت الصو ىنانملا تدان ةصقىتماكجزربلا ىف

 لامتف عضاوتلا ةقيقح نع هنع هللاىض رانش تلأس (رهوج)
 الع الاقوذ سسلج لكن ود هس: ى رب نا «ةقرقح هنع هللا ىضر

 نمم طقر د كتي الوربك ه يقب هبحاص دنعريص» ال قوذلا نال كلذو
 ريسكلاهقرطن هناف ادع هسا هءعضاون ناكنمفالخهيردز
 كلذ ىف مالكلاانطسردقو هصقني نمر دكديو تاقواالا ضعن ىف

 دقو دوهعلاو قيثاوملافدوروملارعلاب عملا اكن مدهع لقا ىف
 نم ىددسأاب لاقق هلنادوحو صاوُ ا ىلع ىديس ىلا لج ءاح

 هاشم ناسنالا ىصح لهو ىخأاب لاقف قيرطلاىف مويس
 تاقق ع تماصو قطان نم ساج لكن و دهس: ىريناك اذا

 لامتق هد هلاش هاكدوجولاو اص عضاوتلاا ذه عضاون نم نذاق هلأأ|
 # اهل طغتلا ينبني ة قيقد عضاوتلا دوهش ىف نك] منهذع هللا ىذر

 نعةييغلا عضاوتلاطورش ه نع هّللاوضر لاو ىهامو تاقف

 هسفنل تبا نوكد نأ د بال هعضاوت دهش نمنال كلذو عضاوتلا
 ىو # اريك كادي قلو همخال هغم لزانتو عضاوت مث املاعاماّم

 نا هل تلقق « مهفاقربك نم ةرذ هملق ىف نم ةضحلا لخ نال ثدبدعحلا
 هللا ىذر لاقف كلذ ىلء ىلاعتهندا اوركشدل مهل كنودهش لكلا
 رظنينيمف نويعلا انآ ىعس لماكلا نال لكلا عمانل مالك الهنع

 اهيرطني نيعو ةي دوبعلا با داب مايقلا نع هزم فرتعيا هصقن اهب
 اًعاف قلغلل لزن: ناو ءاطعأ ام ىلع هتداركشدل تالامكلا تافصولا
 1 حسم حج سا و جمس



 رك ذهناق هنارضاو ةدعاس نب سفك هركف
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 ةروص لع قلخ ل ماكلا ناسنالا نالريغال هرءادتق الا لج الوه
 | لوقعلا ىلع ةج روةةغؤشوهاءاف لزن:ناف ةيحلالا قالخالا
 فد رشلا هماقم ففقو ملس ,و هيلع هللا لص هللا لوسر ناوأو
 ايسالاردأالو انع هنعزخأيدح أف رعامه25اىلالزنت,ملو
 لصالا نال لمأكلا نم ضراع عضاوتلا نا لف نطاملا ف هماقم
 ةجردس انلا ىل_ءاف ةزعلاو ةمظلاوءابربكلا ةيهلالا تاغصلا ىف
 رك اةنحماىقةجرد سانلا ل غسأواعضاون مهرثك اةنحا ىف
 رصم ىفن الالعأاملوتب ءاهقثلا نماصعت تععسدقو « اربك
 |ريصن هنا ىلع ه2 مدقهنم هد ينس أ تلعام ىلعدئاز لع هعما دحأ
 طقاردأ ملعب الهنا هّتناب ل فلحو عجري لف ةذجا تاجرد لفسأ ىف
 هتناىضرانخسش تاأس (دحربز) نيمآةيفاعلاهننا لأسذ هقوف
 نيلوسر نبب ةرتفلا نامزاو شذ نيذلا تارتفلا لهأ كح نع هع

 رشدي عرش ملو امساردتال مدقتملاىذلا ةعب رشاولمل :

 ميشلارك ذدقهلتلقف 95 ملعأ الهنع هتلاىضر لاف ىَل الا"ىنلا
 وهام هذع هللا ىضر لاق ايست كلذ ىفدذع هللا ىذر نيدلا ىنحم

 ىلحتام بس < مهتاداغةعاو مهاعأ ىفنوعونتتم مهنا لاق تاقف
 ناف لعريغ نعو كلدب مهنم لع نعةيهفالاءاعم الا نم مهيولمتل
 طرمش نم نساذا نامميالا ىل_عال دم>وتلا ىلع ةداعسلارادم
 كر داوأ لوسر هيلا ثعل نم قحح ىفالا ناميالاةيورخالاة داعسلا
 ىأب هلديحوتلا لودح هيفكمفهريغاماو لود. تري ذ نمهعرش
 ىلاعت هلبادحو مسقف ماسقأ ىلع تارتفلا لهأ مث *«» ناكق د رط
 لجأ نم نوكيجزتمم لولد تبحاصا ذوق هركف دنع هملقل ىلع

 تبطخاملا هتبطخ ىف ١
 سس سس ل م ب ب ب ل



 ه(ما1

 ,| لثس نيح لاق اممف هرامتعاو تاقولخغ ارك ذهناف كلذ ىلع لديامأأ
 ||ريسسملا ىلع مادقالارثاور يعملا ىلع لت ةرعدلا ميكا عذاصلان عأإ
 || ىلع لدن الأ باعت تاذ ضرأو حياومأ تاذرحبأو جورب تاذءاعسف|
 ا ثعبنكلو درعس هيحاصو ىركفلا ليل دلاوهاذ هوري دقلا ملعلا ْ

 || كل ذكوءايبذ الانم ”ىنةعب رشل هلاعا ىف عياتريغهنال هدحوة ما
 || نب ور عنب ديز نأشىف لسو هيلع هتداىلص هننالوسر نع درو |[

 | لوقي و ةيلهاجنا فةلبقلا ل بقت ناكمنا هنعهوربخ ا ني> لؤون أ
 || مسقو م دعم و ميهاربا نيدىنيدو مهاربا هلا ىهالا ناتلعأ

 اركدريغ نم هعفد ىلعر دّت:ال هملق ىف هدجورومل ىلاعن' هدءادحر
 1 حزتمريغ صااخ هير نمرون ىلعوهق ةلداىرظنالو ةيؤرالو |
 | ىنىو لأ مسقو  ءابربا ءايفحا نورش< مسقلا اذهل هاف نوك |
 || لسو ه ماع هدا ىلص د ةلزنس ىلع هفيش 5 نم لطاق فش 5 هس

 | رشح ذوق هبر رم هادو هئم ةداهمش ىلع سءةلاحلاع ىف هبزم افأ
 مسو ء ماعدا ىلد دامت ةينطادىفوهغلخ نانض ىةمايقلامول |

 ]( فس ااخملا اذه تقوي مالسأاهمملد مدا نم هةااسر مومن هذعل ]

 || نمت ق -ةلم عبت مسقو « هنبقي صولخو هّرس ءافص ءةش نم أ
 ْ ءايبنالا رم ناك موأ مهارباززم «بتاو ارصنتوادوهت نك «مدغت ||
 || مهعبتق ةصو مة ةفئاطل هسا ىلا نوع دي هسا لسر مهنا لعاوا لعامل
 ْ لوسرأأ كذ مرحام هس#ت ىلع مرعت مهتنس تالسو مهن مآقأ

 | دهم فرشايبن الاس2) ىو لاط مسقو ه هيرعز قزي يو ةمايملا ||

 رلابرهظاذا هعبتا نم باونو هنيدفرعو ملسو هيلع هنا ىلص
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 عمرشج اذهق قالخالا مراكم ىتاو لع ىلع قدصو هينماذأأ
 قلخ دناكءاوس نلاعلا فال لسو هيلع هّندا لص دهم نينمؤملا|

 قص دم ٌةَو دكر داو بند نمآ مسقو : ال مأ هم دفت نمي ون عرش
 مهلك ة تسلا ماسقالا ءالؤهو نارجاملف هبنمآو لسو هيلع هلا
 قحادوجيوبر قي لق لطع مسقو « هّنداءاش نا ىلاعتهتبادنع ءادعسأ]

 هوو نع هد ارم قفعضأ هماارطظناابروصغلا كلذرصاقرظن نع ْ

 ًاطخارطن نع كلرشأ مسقو  ةئيشملات 2 وهفراظنلا نمهريغأ|
 ةثيشملا تحتو هفهتوقبيطعتىتناد وهلا لذب عم قدما قد رطهيفأ|
 هوعلاىصقا هي عاره وع تيئاام دعد ل طع مسقو «ي كلذك ْ

 لهأ ضع بهذو ةئشملا تدوهق فعلا نم اهماءوه ىلا ١

 « مهعسو مه ذملءادعس ماسقا ةثالثلا هذهلهاناىلا ىطشلا |
 م.قو م« قاطم“ىش كلذو دياغت نع ل.رظن نعال ل طع مسقوأ
 اذهف « قش كلذف ديلقت نعوارظنلا فءاصقتسا نعال رشا |!

 حنو س:ردإ نيب تارتفلا ل ها كح نم نيلع هيىلاعت هتلا فام |
 ميلع لعىذ لك قوفو مسو هيلعهتءاىلص ٍدمو ىسع نو
 بهاذملاةدلقم نم عقوام ل ه+دعهللاوضرانخغش تاأس(ةسام)أأ
 ىلع فوقولا نم ىلاعن: هللا لهأ هيل ءاموا لك ١طامنةسالا نم
 ىرتذدق تلق ملعاال هنع هنباىضر لاقف ةمد رشلا ىف دروامشح ||
 ناللاق لك اهنلا لهاهيلءامناهنع هنباىضر نيدلا ىحم مثلا 1

 لع مو عد رشتل ايف هديسةكر اشم مدع اسمع لك طرح نمم ا

 لوةيف هلنإ زر حاام مب رحت طق ىنمتدالو هاد الو هديسهلمسرامدحأ
 سانلا نمريثك هيف عقباكاذك نم س املا ت هنملةودقىف ناكولأإ
 عم رشتب فدكت لو ماكح الا عرص دنع فوقولا مهسوفن تءئافإ|

 قحنا
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 | عراشلل ةدوص#م اهتلعحو اال ءو اماكحا تداز لد ىلاعت' قحا

 اهاذمتةارإعل قوطنملاب كا ىندنع ثوكسم لا تةهاو اهتدرطو
 همء توكسا لا قملرك داماواعفب لولو ةعبرش اهوعسو لعامارظن
 امب قلخا ىلع ماكحالا ترُثكف ةيفاعلاو ةحابالا نم ءاصا ىلع
 باحا نماوناكو ناستس لاو سا.ةلاو ةلعلا قدر ط نمهوداز
 كلذ ىفوا مسن كبر ناكامو مهتنسلاب كلذ نماؤار ةولو ىأرلا|
 بواذملاةريكب مهل ءرمالا ةعسوملا ةماعلا ةيفخ هجر

 مازلا نم ةعسوتلا هده ىلع ا متكرتام نكل سانلا اهدصتت لولو
 مازلالا اذهو اننامزءاسشءنم نيعم بهذعاوديقتي نادم اععلا

 نماذهوةفيعذالو هةييعع ال نع سالو باكرهاظ هيلع لدي

 هللا قش ةمالا ىلع قش نمو قلخا ىلء فاكلاًدشاو ماوطلا مظعا 1

 بلغمامان الجر ماكح الل نودلوملا مث ىلاعتهللادجر لاق 4.12

 لصالا ىلا اعوجرة مالا نع يرحمنا عفر تالغماماو ةمرحا بناحي [
 تلغي ىذلا نمةلزنم مظعاو قا ىلا برقا هتدادن ءريخ الااذهو

 نم نووتيو نانا ىفس انلا لاح هيلا لود ىذلا لصالا عمراد
 نيدلا بع ميشلا ملاكى هنا لع ا ىلاعن"هتلاو نو امد ثيح ةنجيا
 حطشلا لهأ ضعب نع كل ذوحن ةريسد قارواب مت مدقو هفورحب
 | سفنلا نوكر نع هدءهتداىنضرانخش تاأس (ةرهوج) لعا هّتلاو
 فلؤت نابع هنعيزر اوطر لاةفدئاوعلا قرخ ىلا اهل .مو تاقلاو
 هيلااهي عج .رثل الا معنلا كاطعاام ىلاعتهلنأن اف منان ودةمعنلا

 نملالا الفك ابر نوكد ال ىلاعن قحاوال يفك ابر كلل نوكءالملذأ|

 0 سلا مم 18 ظ

 ةهر انيدوا كيسا



 3 (طاضقتلل

 ْ قداوه ىدلا نول دعاس كير تادبتماإو دكا نيش ىايرطت اف ههرزوا

 | ةلذلام ملع تبرضو متلأ سام كل نافارصاوط ب هاريخوهىذلاب

 أ ليل نم ئوش لك ىلا تافولألاهنعهشا ىنمر لاقت ةنكسملاو
 أ هدسع ةهرو# اهلاف هللا قوق ىفإالا هللا د :ء3هومذم ري عحو

 ْ هيأق قماالا مودبعم لوه#م قب اريغ ئش لكناو هل تاقف 3

 ب نكريو /فلأ يأ دبعلل ءاجتبأن 2 ماودلا ىلع دو>وم فورعم

 أ هنع هللاىضرلاهتف هر ةقرمألا تود مدعلاو ليما ىلا

 نك نويل ل يبا ةوجماو :درعلاو انروهظل لصأ ميعلاو لهحجا
 ا ةجروهنم لس ئةدوجولاو ةقرعملا نم هدامع ىدبان لصح امو ١

 ١ مظ الود #نو ليدعق مد.جلاو لهجلا نمهداسع يديان ل صح امو

 || انوحا ل أس (ةناجرم) كلذ مهفافنورش<مهبب ىلا مادحا كير
 ْ ىنذر صاوخ ا ايمل2 ىدرسان هس هبا هجر نيولا لضؤا ىيد_س

 | فوخ ناعصالا نم"ىلا ةثوعمملا لكس املا قولا له هيلع هللا
 هلنوكت نا ىنشال د معلا هنع هلأ يدر ل اقف مارا ىف عوقولا|

 مدع عمرايتخا هلنوكيف يكفر ا>غادو>ودنعرو أمحا هلا -_4

 دبع بام عقداو كتجاحر دقي كي لاهّثنا هل سر يام ل كفر اتا
 همر نع حب رجا دوه الاح كسفنلربزتالو هللاءايشن مى كلذ

 ايندلا فك رتنس 0 كلريدن نا هلأسب .او. نيةقلا

 ةشع هنأ ىدر انني ىناصوأ (ةرد) مركلاو دوح اب 5 هرج . لاو

 ران اربصلا هلت لقف .« نإمقمالا نطاومىف عزحاو كارا لاقو
 قحا ىلء ديقتال هع هّنبأ يدر لاقق دادعتسالا ل وصح ٌدمعالا
 هنافضو 2 هيووشو هرهاظم نم ءسوأ هيلا قرطلا ناف

 ويش ءارقفلا ضعي ام (ةقيقعر دو 9 قيرطد دادعتسالاو

 وعدو



 هاوس

 اناو اتم ىسفن تدهاش لاقو مامربسم ن ع هنع هبا ىّصر

 لج ىيشو لغسالا وص كاج مع تغرا ىثح ىدسد لسغا

 لاقق نكلملا نعاضوعىسق تلم « ربغلاىف ذآ ىلع الا ئصق

 ماهي ف يكف 8 هملا نوكرلا ىنيتيالةدامشلا لاعهنغ هللا ىضر عشا
 قر عيسشلا ناقف ريسفت نمءانمل كاذب ال ىأرلا لاقف لاما

 كن علها فريصفتلاعشلا لاقف ةرختالا ىفرسفي خو لكد نع هلا
 هليووغلاو لوما ريةغلا لاق الماك نوك ةفاهلك كاس: لم الم

 هناف كيش ىلع لاقثالا نم كمل دام مرتال هضع هللا ىقر لاف

 كرمضف نوكلا ىفةحارلا كنس 5 فلأت اعركذع ل+اذاف بداءوس

 تيل تتنيا انه ةعقادملا, كس هد لك ارو كال مت سد) كيو كلذ

 هللاقف ىلاعت هللا ءاش نازح ال هزمعلا دنع كل دع اسم كديشو
 نيطجر ىلع ىثثعي نم مهنا دي .ةمو هنع هللا ىدرئشلا لاق اقلطم

 انخهش تلأس (ةؤلؤل) ءاشدام هدا قلخك عدرا ىلع ىدعي نم مهنمو

 ةدسحاو ى ما لاحرلااه تزوىذلان ازمملا نع هع هلا قر ْ

 امكاو ديحوةاادو>و'أ قنلصاللا ةنع هنا ىذر لاو ةريثك ما

 ىبذدحاو لضاالاو قلخان :رم نوزوملا وافل نيزاوملا ترثك
 واح ةرخ . الأ اوامئدلا قدحاو قا نازيق مهقاق سجن للعم اللساالا

 هلأ ىصَر ادكس تاس (ةناحرم) مكح < يلع هتلاو نيزاوم ار اس

 صم ىه له لام !اهعم سمغ ىلا لاوحاالا ةمز الم نعهمغ

 ىفناكهدوحو ًاطداو لاحم ف خالك ةنع هللا در لادقق لاكوا
 نءمدوجوملان ءاوسئااغلا ن نمرضاحا ناواريشتا اريخ هرحاص قوع

 ةقرعملا ف لكأ هبحاص نع لاح بايغنذاف هإتلثق دو مو دعملا

 نكاودم هسبال ةعتنو ب بوث: ةعنذ ةق ا هنعهللاىضرلاسقف



 أ الاح هسقن ناك لالا هكلع لاسحتا نعلاحو تافالا نم لساذا |
 هقرص ىلاعنءاش ناق هنا _.ع يع ذقن مح .و لاح سحاضإاال ,

 نع هل غشكح ءاشناو فد رصتلا هنع ضيقءاشناوهكلم ىف
 ىتح ايندلا نم دحا يرضخ ل نكلو فشكي لءاشناورومالا |
 اهتلاو ءاطغلا ورصب نع ففشكنيح ف شكلا لها عم ىواستو|

 نع هلغشت اذاىلولا نع هنعهنباىضرانؤيس كلاس (ةدرعز)
 هنع هدا ىطرلاقف نامالاو كلذ ىلا نوكرلا هل له هتئتاخ نس |

 ديعلا عطب نافشكلاة ب اهنو ءاشد ام ل ءفيوهو قحنا عم ناماال |
 ىلاعت قحار_ع ةنازخوه ىذلا طوفحملا وللا قست ام ىلع

 فراعلا ىأروللب هيفهبنك امريغي نأ قالطالاة بتر نم تلو ١
 الف هدعد طضسال در كنع تضر هللاقوالعو لج ئراملا |
 هتداىضر انذيش تاأس (ةسام) ملعاهتناو نوكرلا ل قاعلل تمني |

 ءامز الا لمكح هللا ان, راولاق نيذلا نا هع هللا ىطر لاق دبا الا ٍ

 ةماعةكمالملا مهملعل زناتلسو هيلع هلا لص دهجتاومات:_سامت |
 اورش اوءاماو الا ةماعاونز الو ءاملو الا لك اوف ات الن ا نيييذلا |

 بورغريس,: هناف كلذ لمأتف نون مؤ لا نو دعوت جنك ىتنا ةنحاب
 أ نع هنعهثباىضر انغيسش تلأس (توقان) طقهتءععم كذطاام|ا

 مير نم هللادنع برطا اصلا مو فولخ لسوء يلع هدا ىلص هلوق
 كلذ ىنعم اوفي ةخا دق س انلان اف انهةيدنعلا.دارملاام كسلا |]

 كانهريغنتو درو 5 ةمايقلا مو انهامدارملاه نع هللا ى ضر لامتفأ]
 دهش و ةةيق- فولخ كانهوهاةك.ملاةى«ارب فول اةحارأا

 تذاف هلهلقت «: اكسم كانه ح وفي هناف دممشلا مداض» أ كالذل

 غ1 سوسو

 ماما

 ام



 أ تس اسم سد و ا ماس راج يات صم هيي ع سس سم ل سس 2-2-5

 ا رصملا ظدح ثيح نمالا كاوسلا مدع ملسوهملع هنا قسم كام
 | هملع هّلدا ىلص هلوق ىلا ىرتاما مسن هع هذدا ىضر لاقو مشلا ظدال
 ' هنول عسقوه مغلا ف منقلاو ا اتساءاحطق اع نولخ رن كلاما سو

 فول ةدّئأر نم ىذأ “هال ناميالا قاذ نم لكنا كلذ حاضداو
 ' نم كسملاةدلار فول ا نم مي وهف هنبا تاضرم نم اكن هنال
 ْ نانصأاو فومخا ةحار نم ىذا: اقتم امقلا نعالضت رادلاهذه

 |.« هناا لكل نمالا هللا تاذرم نم نيئشان اناك اذا ههوحنو
 ةلازاب ماصلارعاو هناعال كيل نم هرطاخ عراشلا عارلق هلت اذا

 كلذب رماامناهنع هتباىضر لاف هتبار.ع ةئطعلا ةحارلا كلت
 هتبارارسا نع باح ىف مه نيذلاة مالا ماوع ىل_عةجرلا ةملغل |

 نادرو 5 فولذملا ةحار نمةكالملا ىذأتت ل يف هلت اتق هه نىاعنا
 هيف موشلانا ثددحلا ىفو مدآ اونب هنم ىذأت, ام ىذأةتةكئالملا |

 [| هنناىضر لاق هداك ال ىنبتال كلا ناالولو ءاد نيعمس نم ءاغش ا
 تاضرعربغ ىفن اكن االا جيئاورلا نمش ةكئالملا ىذأتتالهذع
 نوعيالف هللا تاضرم نم ناك اماما لعملاو لدلاوم .وثلاكه نا
 هذع هينا ىطرانخس تءعس (ردإ معا هللاو ةيبطلا ةحارلا الا هخم
 دهشلال نا فكّدعلل ةن_سلا امنع هللا ىضر ةشئاع لوة ىفلومت

 امتاةصوصخم ةهجىنىلاعتهماط و قل ادوهش هس ءقرفغترو أ
 ىلاسعت هدا نأ دهشد هنال ءاش ناكم ىاىلا حي ورخا ملف فراسعلا
 هملع هلبا ىلص هنا لوسر ناكربخ هلاراشا 5 نأك ام ثيخ هعم

 ملسو هيل عددا لص لوي نإكو هنايحا لكى لع هتدارك ذي اسو
 فيكق هل تاقذ « مهفاف نك نم سل انالجوزعمشا لوق: |



 فيا هعمهقلانا لع سموم ليو بورما م دعت اكد الار ا

 كلذ ق ماذا هلوكلالا كلذب هوضزلاام ةضغمتنا ىذر ىاغق ناك ||
 ناك اك لذب هسة ةداقالا مز اق هظايالدس ةنمهنسع ىذنانأ ا 0 :

 ىلاهجورخ ريص» و هياهمزلامزيغيف ىلا قحادل ىلوتت ىتخأ|
 معا ىلاعتا هلباو ءأ اوسذكم مرح قهف اكشخ مكى رظلا أ

 ةروسرنس## نع هذغ هدنأ ىكر و امضي ت لس (ةسفن ةرهوخ) :

 هعضارو :ثنطل د تروك سغشلاذاهنعهنناىنر كاست ريؤاأكتلا| ١

 تكا ل قاخ ىلع كنا نطيتلورهظن مو ترهظ ن ,طاخغلا 0

 ذأ ارّهلاو دودعلاروهظ» تمدسعلاو تددغت مث تدخؤلانداغ ْ

 ا أ محخلاو تدعتاو تالصتا هبال تلضةتادهنعا*تلز 2م : اهالث ]|

 ىلع نم ترهظو ىمملاب تدحتاوءاعسالاب تعونتمت ىوهاذاا
 عقدالواو تازمث اموحن ىلع تعجر مث نيلقاس لةسا ىلا ننماع

 نكس لاس او ضرالا تدسف) ضعبب مهضعد ساما هنا ا

 تغصواع تدعو تغةصتام اهواس ةاهده ناك .ثالؤاه دس ا

 أ تو ”ريعامم فتقلدق تقةلخ هلاملالا تفضتاامو تقصتأ هنانع ١

 هل قاخالسسم لكتدختااب مشوحولو ترش اهانعابو ترش ا

 قرخفاو قالط الادوحوب دييقتلا مدغتا حماك اش ىلع لعن لكلق ْ

 ايؤسحملا روهظ بولقلا تدلظو ٍبابسالا تلظعتو تاس |
 ظ هلل ميم اد مولا ناكهيلغام ىلءن“ الاوهو ناك اكمهعم وكمل ا
 000 تقاعتا اهحوزلاو تخوزسوقذلا اذاو مابغلا نم قلط يف :

 مهتاهو تددصعت ا فرهاظلو تامت"اعهاقعخو تقوشن' !ٍ

 'ةدوؤوملا اذاو قاسملاذقمو كيروىلا قادلابقاسلا تقئلاو
 ْ , ه5 تلاتقناو ةيحاهنال ل2370 حورلاو تاق نذ ىانتائس ْ
 د م ل تا ل ل ا ل

 بتالثو



 ه(و هل
 دج كوم هك - هد وجع

 اهيل يفإز : مف هةعتسا اهو لت لا, نالها دنع ملول مدع
 ا ترشزن فصعلا اًذاو عيدبأب هل !امهبذعت مهولتاق هيلاهعوجرو

 ش هناك ة يوصل علاف حجر راوجإ ىلبع ةبضاغملا بلقلا مولع لاسعالاو

 ْ أ هلوسمف ؟لعمنبا ىريسو هةجعأ ري شتال هروصاحورال نفهحور
 ١ ياس الأي ةيؤرلا نبع همي ماهَبباو ل ماعلا هّللاو لبعلا هناال كاع ىري

 | ءايهسلا اذاو هليلخ نيد ىلع هرملارش عريس تادرغالا بولقلاو
 اولعاماو دجوو لا. عالئذئموي دوو !اومدع ءيسلاف تلم

 ظ أبو معينا ك2: + يرلا همسي ال دبا عج أر متي موت ك2اواريضاج ْ

 أ
 ا ديريدفا تبعا الو تلعتشا ف الجابان ترعب ما ا
 اذاو اسهتلذ مم ةغصل دوجو الو. نويعجري مهب ىلا مث ص يرلا

 ا دوك وم دج اول نال 0 ١

 قاالف كإ ذك ترضجاام سفن تلعت فازإ ة نجا اذاوروهمم
 هبا نسفتتاذإ جصلاو ,سعسع اذا ل لاو سنكلا ير اولا سنجاب أ

 ا هحب الو شرع ىلع هنو ىوتسم اوه لوبسرلاف عت لوسر لو متل
 || شرجلا يذهبن عة وق يذدج اوءابم قيسن ةيجرالان ويعلام وأ

 يلع لطملا دومعملا جتا قاطملامو.لا كول قلطملا شرعلا ن 59
 ٍ ( قلخ لواانأبباكت اديقملا قالطاقالطالاا هو قلطملادبا| اعلا

 | فوصو ل ءاببمسأو ثوويعأ و تاغصاه امهرخ 1ىلإ نيما مث عاطم هديعن
 ياس دعقل حرب :هرعاضاأ هنعهنبا ى ضو هتلأسو ىبناءاعس الاب توهنملا

 522 ربل يف هناالا الذكى ههينع هللا ىضر لا ةق راطقن الا ةروبس

 م اعهبال تالدا و ءةهتصب تسيل نو بسن اقوي



 راسو ري يول اح عم سس ا ص عه اق ح حسم ام ممتع حصا تضع ىلا
 ا ميس جس سمج دحوم ع حج يس دي اسس 8

 د تيارارلا ناديه الا تافصلا لت لحكو هوةتبان هاد ةقحال
 كب ر نورتس كنا مسو هيه عملا لص هلوقل ةينغلا تاذا لبق ل“
 ءاوسا ىلحت لمع ىهف ن الا اهيف نحن ىتلا ىلوالارادلااماو. ثددحا
 دارفالا نم درفرهظ ههيموق ملاوعلا هذه نمرلاعلكفةءبويرل
 مولع همالسو هللا تاواص دو ىسعو مدآ مه نيذلاةثالجلا

 ثااثلاو تافصلاب, صرصخ ىنالاو ءامسالاب صيصخ لوالاخأ]
 تايعسأا قيرل قئاف مالسلا هيلع مدتاف تاذلا, صيصخ

 | قترل قئاف مالسلا هيلع ىسيعو ءاعسالا ةروصي تادنبقملاو
 مر هيلع هللا لص دمتو تاغصلاةروصي تايخزربلا تاغملا
 أإ| صيصما نال تاغصلاو ءامسالا ق تفل قنارو تازلا قترل قناف
 هقئاق-تعونتو هتباعترهطفةثوكلاراث الاىمدالارهظملاب
 ةنمط الا فراعملا ىوسعلا رهظملاب صيصخلاو : هةئاقرو
 ةيحورلا تاثغنلاو ةيكلملا تاعوننلاو ةيخزربلا تافوشكلاو

 نع قالطاالاو دوجولاو عب#جارس ىدهنلا.رهظملاب ضيصااو
 لبةع رشدض هسلتوأ ةقرةحهراصخغنامدغعلدودحاو تاغصلا
 دقو نطاملاورهاظلاو رخالاو لوالاوهق عمال هرهظمو عماح هرس
 | ىتنامهاكايهىف هرةصتخملا هملاوعهثالشلادارق الا هذه نم لك و

 ققحت مالسلاهلعمد"اف مهريغل كلذنكي لو نالااملع مه
 مالسلاهيلعىىسعو ملاعلا اذهىلا هلوزتلمقالوا هك ربو

 | هيلع هب صتخاام عم مدادحو ئذلا لخما قنالاىلاو كلذك"
 لاط كلذلف ءاعس الآ ملاوع ىل_ع امتطاحاو تاذصلا قئاهقح نم
 دق ملسو هيلع هلنا لص دمحمو هتنج ىفءوكهش كمام ىعضر همكم

 _ ٍ عهارسر :



 «( و ن)»*

 || عم امتدلاءا_عسلا اهرخ آو ضر الازكرمالؤا ىذلاءاعس الاملاع
 || ايندلا ءا_عسلا هحاتغتاساب خزرملا جو مات اقلعنو اهماكحا
 | شرعلا ماع هحاتفتادساب بوم ةعراسلاءاسلاوهو هتابنثا ىلا
 ا ريمتالق هيلا لوصولابالا هنعربسعتلا نكمالو هيلاةبامن الامىلا
 || هردصم طخ ادهن ازمممو هتاوعدرخ داك لذلف هقالطا ةقرقح هنع

 || هتازمم نم ةرذرهظول هناف هريغهعسدال ىذلا قلطملا موملا كلذل
 || سبل تايم اهلع اهتافدرسا, ملاعلا ىشالتل انههصئاصخ نم ىتلا|
 | نم انهرهظامو ةيلثنا نع هنءار ]د...ق:)'و نوكلا نمةحارابمق |

 | تاينوك اهل اهنال نيلسرملا صوصخ هيفدكراشامم ىهفهئازجمم |
 || هذع هكحرهظم سام فالخع تا طقنه»و تازيهتمو تايثرعو'
 مدعو قالط الا نم هسسانامالا همؤروظي الىذلا لحملا كلذ ىف
 | هنوكورخآوهمو,ءاد ثنا ددسفلامالسلا هيلعمدآ مورق عاطقتالا |
 || دحاو اكاهروهظو ملاوءلاءاشنت لبصاو هيلو أرس نم كل ذو اعفش |
 ءاددبا ةذس فالا ةممس مالسلا هماع ىسع مون و دادعالا نم ْ

 | خزربلا لواوادلارخآث عب هنوك] كلذو نوسح هناباهنو هموت |
 ِ ةخسفلا نوسع مسو هيل ء هللا لص د# مون و مايا ة عبس ىهو ٍ؛

 ىف قنا ىذلا لك تلا حورلا ةهقمقح هنالهل ةياسهنالو هؤادتبا|
 حرعن لاق كالذلف ةءئوكلاو ةمهلالا ملاوعلا روص: هتيخزربأ|
 نبةمسفلأ نيس 7-5 هرادقم ناكم ون قفديلاحورلاو ةكيتالملا ْ

 دمهش خش لك ىلع هللاو كانه هريغت نكميالاموانه هريغت || نكويام معو اينيقت ادع هيئارعو نوكلا قئاقح ملعرظنلا نعما |
 مسوهيلع هللا ىلصهإ وقنعهنعهتداىضرانخيش تاأس (ةبوقام) |
 ]| ىضر لاغف هؤاعدب .يجآ لقي ل هلرفغةكئالملا نيمأت قفاو نق

 ١ دكآ ا #2 01
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 هيلع هتباوص ل قيما اهنع هللا ىنمر نيدلا بع يشلارك ونعمل
 ! بنذىفكلذلثاق عهتب قبامل سيح أولهنال هواعد بدجالسسو ْ

 ْ مذعل هرغشا ام قلل قا داموءامسالا تارضح بلاغ تاطعتو ١

 ءاينزالا ؟ هك مفتش سم ا طارمصلا ىلا ىدهملا نال ذئنح بنذلا

 ]| لاةق ةققاوملابدا ارملا ف هلل يمتف رفغي بنذ هلا ىصاعملاكرتىف

 | اموال نك نالمتعف قلطم عراشلام لاك هنعهنناىضر أ

 || ىتح نطابلا ةراهط نم ملاك هلاح نوكيف مهنيمأت :لشم نمد |
 ْ ةمئامزلا ةاعقاوملا لم حتو ءاعد هل در الق تايصعلا ملاع نع ير ١

 ش نا ىو نيمامهوقدنع دحاو نامز .م.و<ث 1ْ

 ّْ لوهن أ.رم نيمآهلوق لاحولذال هناف كلل نانوكد زيذللانب ذاخحما

 ْ هيلع < دمك ذا ةضاخ ةمئامزلا عقار ا. دارملاف اهلادس م ْ

 أأ د ستمريغ اهلا ناو فورحاب قطنلاسيةرتب نيماظفلب نايتالاب |
 ئ نيلاحا نيب عمج نف اهمف كلما اوت ىتلا لاما ىنةةفاوملا دارملاف |
 |١ هن اح ىفدبعلا نوكيدقو ديالو هلرغغ نمزلاو لاح امه نيذللا ْ

 || كح اذه ةيادهلاة رت ىنييو تةمسدق ةيانعلاو ىدهم .ريغامندلا ا

 أ ءاش فيك هدعسو هلهتنا ب رجتسس» عاد لك نال هل ارفغهلوقأإ
 ْ عادلكب واطمىه اعلا .ىعارلا نب يعت : ىلع فقوتالو ا

 ش هلدرت ْملىصاصملا كلرتد نيذموملا نم فصن !نمناملعف مالسللاو ْ'

 | تذاف لت سمرعأ لبةكتاللل ةيعبتلا كعالذكتالملاك ةوعدأ|
 انل هياحأ ال تقو ىفالا انقح ىفنوكدال ةيعمتلا كان ةباجتسالا |
 ْ قحارم أ نم هانلكتم |املءازج ةباحالاهيفانل نوكرتقو ىفامأ هيف

 ردق ىل»و ةكتالل ةيعشلا < هدف انتءاحا تتوكتالفام تقوى ١

 (ةرهوج) مالسلاوٌدِِقود 5 ان لا هتبايةسار دق ىلعانتعاط :

 ت1 ات و ع عما
 لك ثدل



 ةيططلاطف
 أ هسنم هناعا نوكينادارأنملومت هذع هللا ىضر ام ذس توسع ٍ

 هاطعا ام ريخملا قدصرلف هيف همشلا لوخد نماظوف هءاحاعوأ
 رجاهعلعتم قدصلان الك لذو ىروفلا ىنش كلان اعالا نم هقوذ ٍ

 || قدصي دمعلا تلق ىلع رهظ رون قشكلا نامالاو قداصلا هلو |

 ثيحربخل عباترونلاناف هنع عوجرلاو ئشير مالا ىفريخا هبأإ

 | فصتي الو هعفرير بخت اما دام هعفريو هتشي ربذغا مادام هتثيق يشم |
 | مست نوركتي فئاوطلا ضعي لعج ىذلاوهوءادملاب كلذ ىف قحصا |
 ريخاامعناو لوالارب# لا قدسف: بذك اف قداصلااماوماكحالا |

 أر يخل قدصب لاق نم نا لعق قداصوهو هعقربريخاو هتوش |
 أ نم هيدب لع ىأرال هينمآو ىعسلاو ا ىلقعلا ل مادلااطعا املا[
 || ةحداقلا همسشلا لمت لوخدم هناعأفهقدص ىلع ةلادلا تازملا |
 || هتبال سن ةريحاو كشااورظنلا لك ىلا لخدلا ذههدرينادبال ئ |
 || فشاكملا نع هنعهللاىضر انخيسشت لأس (ةتوقاب) ةيفاعلا|

 || دامعلا ىلع ةبراصارادقالا نم عيش ىلع ىلاعتهتناهعلطا اذا

 أ هتنملستلا هيدا هتعهّللاىضر لاف لعفباذام لمقتسللاىفأأ

 || دامعلل ةعفنم همقدهش ناقرمالا كلذ فرظنمث هملا ضد وفتلاوأ
 || سانلا ةّماعىلعلزن ءالبو ةيوقع مدهش ناوتكسوتاركش |

 || هللا ناق مهمو عغشو مهنع هخرص ىف هللا لآس نينمعم صاخشإ ل ءوا

 || برعيلف ءالملا لوزن نم ارتد امعلا نم ىأراذاو مهيفهلاؤس بأ
 | مهتدلاو نم مهيلع قفشا ىلاعن' قحتا نأب مهلعنو مهملا ىلاعن قحا |
 | نمول_عجو هل قحا ءافطصا باب تندتف قلخلا عم الذ لعق نث |
 | محرروفغ لاو دابعلا نبي ةهر هلعحو هرما,نوده نيذلاة مثالا
 || هيلع ىحينوك ىفةكحلا نع هنعهتداىضرانخيش تاس (ةدرمز) |



*)١ ١ ١ 

 || شبك ةروص ىفهبىأ اذا ةمايقلامون توملا ذي ىذلاوهمالسلا
 كلذو نانجلال هال ةراشبلا كلذ ىنةكحا هنعمّتباى ضر لاف ]أ
 ةلازانم ديالق ناويحاراد ابهناف كانه هعم قيال هدضنالا

 || كلذلسم هلك اقف + مالسلا هيلع ى<كىوس هلليزمالو توملا
 | اذه ىةيلوالا برم هنعهتلاىضر لاقف ريثك ماعلا ف ىحي ن كلو

 | نافرخأت نمو مدت م سانلا نم < نم لكى <يهيفهلمسالا
 | (رد) ملعاهتناو هل عسبت حي لو ايعس لبق نم هلل عج ام يمل اعت:هندا
 | وهق هناسحال هتناس>|نم لومتب هنع هللا ىضرانؤيسش تءيس

 ماضهتسا نم ىنذالام كلذ قوىل اعد هتبادمع ال ناس> اللا دمع

 | مالا اذهل هاب ةعجرلاىلا عراشلالام كالذلو ىملالا ب انما

 ببسوه ناسحالا لعيف همن نمهيعوذغب ا هنبا اوبحلاقوأ|
 : هده هنا لماعي ال ناكح مسو هلع هننا ل صوهقالاو هل مهتم

 ْ ىضرانغيشتاأس (درمز) معا هللاو هتّبرو لك كل ذكو نإ ماعملا
 | طارصلا اذهام مقسم طارص ىلع رنا ىل اعنهلوق نعهذع هلا
 | دم هيءاحام هشع هللا ىذر لاف ىلاعتو كرات سرلاهيلعىذلا

 ىشماذاف ماكح الاو قالخالاو تاغصلا نم لسو هيلع هللا ىلصأ
 | قعلل اعراتدمعلا ناكو هماما ىلاعن' قحاراك طارصلاا ذه ىلع ددعلا

 اهتلصانيذخ آوهالاةباد نمام ىلاعت لاق كلل ذإوطارمملا كلذ ىلع أأ
 ١ هنأق ناو سنالا ادعامالفسواولع بدام ع. اهق لخدق

 ىل_ع مهقح ىنىلاع لاق كلذلو طف نوحباصاا الا مهنملخ دام

 | اهياكل غرفنسه دي مهيصاوناواعجي ل ثيحديدهتلاودعولا قيرط
 | ىضرلامتذ انمدا.ةنالا فن كما ب اودلان ذاف هل تاقفد نالهتملا
 | فراعلل لهفمل تاق غب امجط ةفلاخل ناودلا فرعنال مهتهنع هللا
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 | ىضر لاقق مالا نع ةدرجن اهتدارا طارص ىف ىلاعت قحا عستد نا
 || ىسلبا ىلا ف اضد امنا ى اعن"هتدا ىلا ف اض»ال طارص كلذ الهنع هللا |
 || ق.للءانثلا او حرلملا هجيو ىلعالا كلذركذاممالسلا هيلعادوه نال |
 | كاالوقي هع هبا ىدر اكس ويح ا 0

 ْ 0 تبجي ل ماءاعدلا بيج ءاوس ةنسو ةدامعهسفتءاعدلا |

 ٍ نمئشهاسهلا نم لوق» هنع هثبا ىضراز ذي تيوس (رهوج) |

 ! ءلترافكحالف اه وكنو ةعاصملا ةالص نعوا هتنارك ذنع امندلا |

 | دقو :ءر نيد فقل اواو تاكأم انئاكماحلا ىذلا عيشلاك لدبي قدصتلاالا|
 || فاغتلا نمر دقاف يرض ريطر اطقهتهقيدح ىفراصنالا ضعد ىلصأأ

 : | كلذلدهشو اهلك اه قدصتف ىلص فرعي لف هتبعافاهراجصشا |

 ٠ هاملا نيح قانعالاو قوسلاب اهسم قفط نيح ناعلسةصقاضدا |

 ْ برغت "ناس ملا تداكىت جحر صعلا ةالص نع هلع ليما ضرعأ|

 اج هبناج ىلع ىلاعت قحا بانجرثانمالا اذهيلملا ىلعزدقيالو |
 || لامتف ىراصنالا اذه لعق كلي اب ناملس قدصتي ل لف :هلتاعفأأ
 ِ | هتبارم الا عظعتر ييخ الا ىئرلعمااسلادباع كلاي ع شاوضر أ

 ٍ ل

 1 كيث يرانا قر هّنباهعبر ىلمسشلا ناكو هيلا تردانقأ|

 || ىطرانخش تاس (سام) ملعاهّلداو ماقملا فالس ناك هسحتاوأأ| ْ

 ْش هذه له نمملاعلل ةجرالا كانلساامو ىلاعت هلوق نع ههعهشاأ|

9 

 || ىتلا ةجرلا ىه ملسو هيلع هدا لص دمهم ىلع تءلخ ىتلا ةج 2
 1 | دجورو بذكحمو نمؤمو ص صاعو و عما نم ئه لكت عنو

0 



 كله قا

 ب نيرح نود عوق ةصوصخخ ىرخأ عر ما كل ررغو كرشمو 1

 || نك الذا ةزعب اهاج كل ذإو ةصو. صنم ةحر ىه هذع هنا ىضر اقف
 : مع ىلاعن قانآل كلذو ميدقلاة حر و :رحغلاةجر مل نا ْ

 ا هلعردق ىلع مهرب تالا قكاو هلغر دق ىلع قلما مدرب ملسسو ا

 |١ هذهلومت لععلا زها سب تحلو موملا فعلا ةعباتةجرلاف ١
 ىنامعالا هماقماهلدم ملسو هيلع هللا لص دم اهب ص خ ىلا ةععرا ْ

 |١ نم د الق هلياالا ىربال ذئنم> هنالالق قاسحالا هماقماما ّْ

 ااد ,وهشمال 0 د لا ا
© 

 ] ياحياالول من لاق نايل باخ و د ْ
 0 5 هلواهنم ءقتنينف باج عفراذاف مقتناةيوك الا

 || لماكلا نوكد. ال متلاتف عازنلا ىفءاعسالا تارضح ع ارملماكلا |
 || تاقوالا ضع ف ار تاركا د هعو زودنا نش ناك ةروشلا لالا 1
 نكلو نيولتلا بتارم ىف نك_:موهقةةيقحا, ا كلذ نكد لنا ا

 ٍ تاقفيهمضغ تسلغ قحاة جر نأ مهمضغ تءملغلماكلاة حر ا

 'ء أذهعم مو5 ىلعاوعربارهش مشو هيلع هنأ ىلصص تقف يكفدل 1

 ظ هيلع ل زن: نا لبق مهيلع اع داع ا هنع هللا ىضر لاق لاكلا" :
 ىلع هئاعذ ىفهل باعلاككل ذ ناك نيملاعلل ةجرالا كاناساراموأ ْ

 ْ سغنللر اصتنالا ةحيار هيف نال لسو هيلع هند /يص هلباةاعر لّتق نم ١ ا

 || 3 ' الاوذه لوزت دعد سانلا ىلع ءاعدلا ةلرت كالذلو قا بانل |
 || ثللذ ىلع قا همتاعام ىهطالا بانا هكاهتنالةريغ كلذناكوإو
 1ك

 م«داق
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 || نا ىلع نيملاعلل ةبرالا كانلسراامو هاوقبىلاعن' ههينف مهفاف |
 | ةحرلا نمهيكتلسرا | فلاغجراهةنالا هجو ىلعواو مهيلع ءاعدلا |
 || امناوة ذاربغ نوكلا ىناعزانم الواناعل الو اءامس كتلسواامافأ'
 || كاعد بيكسل ىتع اطل هةفوا ىلا سنو ئدامع محرتل كتاسرا

 توعداذاقالاو مهتع اطق اهترقو كيتي ءرورس ىرتؤ مهةقواو ا
 ١ نايغطلا قةدابزلاب مهترما كرناكق مهمق كاعد تدحجاو مهيلع م

 أ همندق انييمامتاو انايغطاودادزب ىتح باذسعلاب مهذخا الىناق

 | لوةيراصو شدرق ىلع ءاعدلا كرو لوم يل عندا ىلص ىذلا |
 ظ نمسح ىسداهنبا نا لوقب نأكو نولعت ال ىهناف ىصوةلرفغا مهلا ا
 || هلو نع هنع هللا ىنيرانعس تاس (شفط») ملعاهنداو ىبدأت ا
 | نم ىرازا ةمظعلاو قادر ءاب ريكلا ىسدغل ثودحتا ىىلاعن |
 وهو قعلل ةعزانم دمعال تدع فرك هتمدقيهنمادحاو ىنعزانأأ
 || هنا لعا هنعهساىذرلاقق ىلاعت' هتنادكرح ناالا كرمال |

 || دح ىلع نكلاه قلغتلاد_عللو بئارعو ءامعاو تاغص ىل اعنا!
 ْ هلع ىذلا احا كلل ذدمعلا ىدعد اذاف صوصنم تعلو سوصخم ٍْإ

 || دبعلا ناكناواردامم ىدمع ردا, ثددح ىقاعزانم ىمم قحأ |
 أ| ىدبع تدلاغ اض أكن ذريظزو مهفاف قحابالا قحا عزانبال ||
 ةملاغم هيلع لاو دبعلل لاهمالا نام زر ىع# ىلاعت' هناق ىنيلغف |
 ١" هنن هاكرم الادر ىااجل مججاف ملسلل اوعج ناو ىلاعت لاق كلذإلوأ
 | ءاح نمو محتناهناغص نم ناقدت اغصد قلختلا نع حير خت الو ىلاعن ||

 | مدعو ر هقلاو برحاب هتلماعموه بالطو ققرلاو لح اي همصخ ||
 | نوحارلا هلت اققءاهب قاتلا, هرماىتلا قحلا ةغص نعحيرخ ةمجرلا
 | رت دل لاه ءامستلا نم كوري نضرالا ف نم اوجبرا نعحرلا مهمجبري
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 ىضرلاقت دحاو ىنعءاهما ميحرلا لع ةيصوصخ نجرلا مسالا
 هجوو هناوخا ةشب ىلع ةيصوصخ هل ىهالا مسا لكح هنع هللا
 || ة<رورادلاه ذه ىتوهامتاةمرلاب انلرهالا نا انه نجرلا ةمووصخ
 1 ةصاخ هجر ناف محرلا مسالا ن و دورخ الاوايندلا لعن نجرلا

 : هءازج ناب ءانم محارلا هيل الا اذه نجرلا مس الابءاحامورخ "الاب

 || ىومتيف ةرخآ الا لب قايثدلا ىف مل جن مص ضرالا نم محيراذا
 أ هيلا لص» ل ميحرلا نافوأو ليما ءازجا اذهل داسعلا ةعجر ىلع همزع
 || ةدهاشم مدعل انم محارلا مزعرتفي ناكف هللا ة جير نمئش

 || نمؤللا دوهسشمةرخ الا باون نوكح ه١ تقو لك اموءازجا لجن
 ٠ دنع ة.جرلاب هيلا هتنا حرسا لدا داع محبر نم لكنا ملعف مهقف

 كل اعاىهامماو هسفنالاة قرقح هللا قلخ محر نم محراف محريام
 ١ ءامسلا ف نم كج ري ضرالا قس ماوجرا هلوق ىنعماماو ؟يلع درت
 | ءامسلا فنم مكجري مهنعاوزواحتوابزرلاو ايالملا لهأ اوهبراىأ
 || نأ نورفغتسدو ىلاعت هلوقوهو ؟]راغغتسالا, هكحنالملا ىنعد
 ١ ناىلا ةراشا محرلا روفغلاوه هند نا الا ىلابعت لاقمث ضراللا ف
 ْ تاومتجرال هلا هجر ىهاهب مهضعل قلثكامحري ىتلاةجرلا

 | ىلعلاق هللانا لسو هيلع هدا لص لاق مكق وا ةروص ىف ترهظ
 أ لك | نيةجرلا ىأف هلت لف «٠ هد نمل هدا عمم هد ع ناسل
 | ةطساوال» 'قحا نع تردصومتلا دج رلامأ ف ولذا ف ترهظام

 /لجوزع هتلاء الك نم مالسلا«دءلع ىسوم هععسام ناكل ك أ
 | حصن ريرقتلااذهيوهلتلقق ه هد عناسل ىلع هعمسامم لك أ
 / نسسحاو نيجارلامحرا هلو ةىف ليضفتلا لعفاب ىلاعن هاو

 | اهروهط ثيح نم هجر نرال منهنع هبا ىضرلاقف نيتلاخا
 يه مل كا مو 2 -
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 ْ ناك نأو قولخم ةووص رو 2 نومه داجعب ةستادز نم ل د! قواك زم ْ
 ١ 55 أةدوهّشم ةط_ساوالم ّئب هل ىلا هن هقاخ كلذكوهنملكلا |
 ١ قلخت ذاو هلوقىف اهملا ققيلتلا فاضا ىتلا طئاسولاب هقلخ امي ظ
 ش اضاف اك-ؤ!نوهلذتو هلوقىفو ىذايريطلا ةئيف نيطاانمأأ
 || يمعالنا نذاد ىنع نيقل اا نسمح هسفن ىعم هدامعىلا قا
 : ىلا لكاق ىدح نوكلا ىف دودحو كلذكا سسل هناللالقتساالا ْ

 ْ ريسفت قد ةيأر كنطاام سب هنأف كلذ مهقاق مهن و هشددىلاعت |

 االول نوم هضع هدا ىجدر انش تعع» (رهوج) ملعا هّنلاو طق ْ

 | هنع هنا ىضر لاقق ملهلت اقف مله مذ ةتام لهاا باح

 ْ مدت ل هاج اف شيع ضعت هلكت ام ودرع خئش مث نا لعول هنال ْ

 1 مسه دلام بْرح لك ىلاعت لاق هلعا مسم ملاعلانا ناك هلهمج ٌْ

 ٍإ ددعاذ العلا م لال حر لو تس نان ف ثول

 ش نضال ندر نا ملع لهج ىنالسفلا ئتلان أب هلع سقخق ملاعلا ْ

 || لهحاوه ىذلا هلباقمنم ىعرشلا معلا نيانكلو م-عوه معن
 : نال رع هنع هللا ىضر لاق لهما ن نم عفا وشال نذاف هلت لق : ا

 | لاح سك ءرعشا ال ثيح نم ىتيشالام لكق عوو لهجاذاديعلا |
 || ىلاىلاعت شتارئاعد روم همحاص نال هجلاقام<لقامتلاعلا ظ

 : هنأ فراع 5 دنع موا-عمو بواقلا ىوتقت نماجعطظعن هينا عج

 ١ ةضوعملاة سنو ىلا عت هتنارئاعش نموهوالا ئش طقروخولاىئامأ]

 || ىلاعت قحارهظا 2 مهفاق ءاوس مظعلا شرعلاةم_سنتك قحاىلا ١
 | يشامالارهظت ام هناوسس مكاو ةكحالا دوحولا ىف ئشلكأا
 || صارت الاى عقواعو ءامسس الا ىف 52 ىلع علطب ل نف ىلا ْ

 ا 200 كندلعض ضاولأ ىلاعتو هناعسم هعلاخ لهدحو '

 را ديك ة 2 هنعهشاىضر انس تاأس ' (توقان)ا

 دكأ ا 2 00
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 ا ا رم مص صلوا

 بتكي ملا ناوه هنع هللا ى ضر لاقف تابثالاو وحملا حاولا ىف

 كلذ ل ءقهيقدبعللرط ىذلارطاخانامزوهو امارعاحوالا ف
 صخشلا اذه نمرطاخمما كلذ لوزيف ةباتكلا كلت ىعمي هنامترمالا
 ملاعف صخشلا اذه سدت: ىلاّدَتَت حوللا اذه نم ةقيقرمث هنال
 ثدحت حاولالا هذهنم سوفنلا هنه ىلا قداقرلا ناق بيغلا

 حوللا نماهعذوم مل ةلارصلا اذاف اهوعج عطقنتو ةياحكلا ثودح
 ديف كرتلاوالعفلا نمرعالا كلذب قلعتي امي اهريغ بتك ًاوعمج
 نماذه س25ىذلا صخشلا اذه سف ىلا ةقيقر ةباتكلا كلت نم
 ألّوالا ضيقتوه ىذلارطاخا كلذ صخشلا كلذلر طيف اجا
 ةقلعتم ةققر ترقب تدث اذاق هدي لهن اشا ىلاعن' قحادارا اذاف
 ارم الا كلذ صخشلا كلذ لعفمو تتشدو صخمشلا اذ_ه باقر

 تس سوس سم

 هكرت ل عتبثواهلعفاذاف وللا فتش امسس < هكرتروا
 ةروص هتبثاو لعفباموكت هوك م ىلاعن قحنا هاك ملعف ىضناو
 اذكهرخا ارمابتكي ملقلا نا مث نوكدامر دق ىلع يبقوا ملاص لمع

 هذه نم ىرجئش لكدجولا فتدنإلء الا ملقلاف ماودلا ىلع ر مالا |
 هذهىنوحنلا تالا ظوفحلا حوللا ىنف تايئاوو م نم مالسقالا [:'
 مكحأشناو كلا عوقو دنع تابئالاو تو تابئالا تابئاو لولالا |

 اذه فراعلل نذأفهل تلقف « وحلا نع سالم حولوهفرخآ
 مال_قالا بةكتام نآالا فرعاانا لوقينأ هانردق ىذلارمالا
 كلذ هلرعت هنع هلداىضر لاقق اقداص نوكيو ىنأش ىف ةيهغلالا

 دوجولا ةأرم هبلق لماكلاذا فشكلا حاصلا ديلقتوااغشك |||
 فش نم فشك كانه نمو لمصفتلا ىلع 5-0
 دلبلا فنالقلاقودالبلا ىصقاوادنحلا فهر يسخ عطقنا نم نع

 2225522 م
 نالفلا
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 قلغلل لصحت ىتلا ئاونلاو عئاقولا ل زد نذاف هل تلقف ؛ ىنالفلا

 مهتايداو مهعورزو مهاوماو مهستنا ناعرشلاو ريما نم مهلك
 رك ذلاقف منتلقف .« كللوقا كلاب قلا هنعهّتلاىضر لاق[

 ملاع ىف ئرحي نا دارا اذا ىلاعنت قحتا نا عمعلا غشاكلا لها
 || ىسركلا نم ةرضملا حاورالا هرلا حيرعرومالا نمارمأر صانعلا
 كلفوا ءامس لكن ةصاختاةيهلالارماوالاب نوكدام بسد ىلع
 قئاقرلا ف لزني كلذدعب مثةغبصةلزنم لكى رحالا كلذ غمصنيل

 هاقلتتفةداهشو سيغو نطايورهاطاشةي_سفن ةروصنةم_سغنلا |

 هيسشرعةروص شرعلا ف خبصايؤ هذخأةفةيشرعلا قثاقرلا

 ىسركلا ىف غصت بق ةكتالملاىدي الع ىسركلاىلا حبارعملا ةلزندف

 ىسركلا نم ىف الار الا ل زنيف اهءاعن اكىتلا ةروصلا ريغ ةروص»
 نمهذخأتؤ ةردسلا ةكئالم هاقلتتف ةردسلا ىلا هحراعم ىلع

 ىف الارمالاب ةطلاهو ةدعاص ةكئالملا لزتالف هىةلزانلاةكنالملا
 هردسلاةروصن ىف الارعالا كلذ غمصنب ىتح اهعورؤو ةردسأا ىف

 نسحو بريح رتل اياهلها هاقلتمق ىلو الا ءامسبلا حبارعمىلا لزنيف
 كانه مهحاورارقم ناف ءايدن الا حاورا ها :.كلذكو لومقلا

 حاوراوء اس الا حارا ناف مهفاق حز ربلاة نك لصتملاةامحارهتدنع

 نود كانهاهتمدخ نكآ خزربلا ةنج ىفةمدخا ىلع ة مقا لكلا
 بالطىلادحاو هحودمأ خررلا نال كلذو امندلارادلا فا هتمدخ

 ةرخالا لاوهفرخ الا هجولااماو ايندلا ىلإ ىذلاوهو فيلكتلا
 كلذدنع ةنامأ ةايحارهنت ن اكن ا هنامثمسهفاف كانه فماكتالو

 رهنلا كلذ ىرجقرهنلا كلذ ىنرمالا ةكثالالا تقلا لزاةلارمالا

 كالت لزنتف نب رمل ندذه ىلارعالا قلتف تارفلاو ليئلارهنىلا

 ا آب



 | ضرالا لها 2 رع يح
 || كلذل اوتو مهيلعوا مسهل ىلاعت قمل دكا لصف ْ
 | ىمعرميسشلا ن ءع ىكح هلتاقف فطالا هتلالأسنرطملا عماضدا ||
 هيف تاوعسلا نمرمالزنالا لوم ناكهنار 4م هللأ ىحصر 5 :٠

 1 رومملاسِملا هءنولخ ديو ةكتالملاوزخأ ا:نادعبالا قلة عر 0

 : ا كالذي 0 و همنا و تسداو عشا ا

 ْ الا 0-5 ملسلا  ةيوصب هام لك عسي تنوءاعسولا ْ

 ْ ل لاو ةباثلا بك اوكلأ عيج ىوق 1

 أ ةطساوالب قلخلل ىملالارمالااذهزريولق ضرال ىلا ىبتني ىتروكلا
 : هق اهسنا ناك ىىلالا باطلا ةلوص نماواذل كالقالا هده ش

 || ناكن ا ضرالا ىلا لصواذا هنامثداسعلاب جر كفو ءاعس لكى |
 ١ هتاكاشوهدادعتسا تس دا لكرلس مو قلما بولقا ىلحتارنخ ا

 أ هتلمق كل ذريغ ناكناو ةىاصلا لامجالا هنمأش نيقرونلا نم |
 ْ تاق ا و ًايعلك تيس عرواقلا ا

 ا يا ا تما تاك عدي عل

 ] ضرالا ىلا لزانل ا رمال ادهم نوكي ىذلا لت 0

 رطاو م ملا دعم اريشكو د لا 0 0 ا
 لاقف سقت مالك اذههلتا3 ب اهلصااذ_عفاهلصا فرعنالا
 يوصل فشكلا ىلع «ىندمهناف سما هنملاعلاو هنع هللا ىضر 0
 1 رس و ا ل م سمو

 مو ا

 هلناو



  1و١ ١(ه*

 سب ل ع
 | هانبال هنإو عغتريال مقواذا كاوا, لالا نأشلا نا نيققحمل ضب |
 ||مادا عفترت ماكحالاو ىحولاىزتو ايندلات يقبام هيمومت تاق نم |
 هنع هللا ىحرلامتق حئةريال ىزلارمالا اذه ةقيفح 4 تارتفلا ش1

 || عئارشلا تدقفاذاف ملاعلا ماظن عج نمهيئاموهامتاىحولا حورأ

 || هنعرب_ملاوهوهيؤ تدةقرصع لك ىف اهماةممءاق سومانلاف |
 أ دالي ىقوهامتا هلاجتسازاوج نكل نو الاب نامثع ىنبةلودىفناالا|
 || نماهوممو برغملاوداد بو ماشلاورصم لماما عّدارش[ مق نسل

 موصعمربسغ هنالهيؤ نوناقلا لامتسازو الو مالسالادالبأإ

 | نيدلا مم عيشلا كلذ عضوادقو رافكلا كولم هعضاو ناكامبرو :
 . ||| ةثاعالثو نيعمسلا باسلا ليبق تاحوتفلا ق هنع هللاى طرأ

 || برلا اهدحىتلادودحلا عسمجنا كلذ حاضداو ملعاىلاعتهتلاوأ|

 || ةحصمل ءاحامتا نيعسقلا للكو ةسعد رش ىم+» مسقو ءاحارسكي|
 0 || هقيرطق لوالا مسقلااماق رادلا هذه ىف تانكملا نايعالاءامترأا

 || رهط نيدةعبرش دوجو مدعل كلذواندنءماهلالاةءاثعماقلالا
 || نمرباك الا سومترطق ىف لي ىلاعن' قحا ناكفرماك هعضاو ||
 ١ ةتدم لكىق سماوذلا نوعضي و دودحا نوددهفة كاس انلا |
 || م_ععابطو ةيحانلا َكلتل-ها هيضتقيام حارم بس ىلقاوأ|

 | مهماحراو مهواهاو م_هؤامدو سانلا لاوماك لذي تظن اف |
 || كلتاومسو نالا ةعيرشلابوومالا هذه تظفحنااكمهباسناو ||
 || سومانلا نالريخ باسسا ىأر يخ سيماونمهفرع قةكحا |
 || سوساجلا سكعريخاب ىتأي ىذلاوه يحالطصالا فرعلا ىف |

 ايبا ب



 هللانم ماهلا نعالةءلاا يععضو ىتلا ةيكحنا سماونلا ىهه ذو

 هطاشراو همظنو دايعلا حتلاصل نورعشداال ثثيدح نم ىلامد

 ,ومالاهذهن اندلع سيماونلا هذه ىضاو ناك لهف هل اقف «
 م_ءاهيعضاول نكمل هنع هللا ى كر لاف الما ىلاعن هلدا ىلا ةدرقتم

 اروشنالو اًثعبالوارانال و ةنج مث ناب مهل مل_عالو لب كلذب
 همددعو نكم كاذنال ةرخ الارومانم اسس الوان اسد االو

 ةيئابهرلب نينكملادحا معجرتىفمهلل-يمادالو نكمل دك

 لهق هلكاقق 0 ربغالرادلا هذه ىفةدوهشملا حاصل اهوعدتلا

 ميظعتلان م هللا لالصح ىتدني امو ديحوتلا لع نولعي اوناك

 هيلعاورطقام ىلء ةدايز مىدكلارظذلا لع سانلا نوضرحاوناكو
 نمهبر فرع مهنمدحان اكلهفهلتاقف »« مويلاانؤاذعمهاك
 مسهنال كلذو منهنع هللا ىضرلاقق مودلاةيقوصلا مهاكدسفن
 اس اماذاةيدساةروصلان ا اوار نيح مهنوةث قتاقح نعاوش

 كردملا نا اولعف ئئاهئاضعانم صقتنام هناعم امتاكرح لطبت
 دئازلا كلذ نعاو دف هيلع دئازرخآرماوهامغا مسحا اذهل كرخماو
 كلذنامث مهقاف تاذ ةقرعمال تافص ةقرعم مهسو هن اودرعق

 باس نبي ةريحا قاولخ دقهيزنتلاو هيبشتلا ندد درتلامهروا
 قمح اماقا ركذام كلذ مهبرواانق اهتامثا نمبو ىلاعت' هتداةقرعم

 هتلادع نم مهملاءاح هناركذ اصش ىناسز الا سنا اذ ىل اعنا ||
 هلنااهاطعاىتأا ةرك_فلا ةّوقلاب اورظنف اهبم هرب ع ةلاسر ىلاعت'
 اوارالو هيذكت ىلع اوم دقي ملف نكمزئارمالا نااوارق محل ىلاعن

 ةمالع ل



 ن(1١1١)*
 دي و

 ىتح هللا دنع نم ةمالعد سمحت له هول اسؤ هق دص ىلع لدن ةمالع

 ارمأ انيأرامو كنديوانمدب قرفال هناف كتلاسر ىف قداص كنا ملعت

 2 ال ىهو فاصتارظنا مواورظتو تازجملابمهءاشج قدصد الام

 اتلطماممع قرصلاىعداف مهل ةرودقم نوكتنااما ن سا نع

 نوكت نااماو ةمايقلا مول ىلا لوسروه نم ىدد ىلع الارهظ» الف
 ىتااذافاعم ةمهلاو سحاب ريشا ارو دمتم نع ةحراخ ةزهملاىا
 كشالبهقدصوهتاًأسرب نمارطانلا هةقحتو نبرعالا نبذه دحاب
 جرمعملا دوهش عم قيدصتلا مدع مهضعل ءاح نما نف هلاكلقو :

 مه وقع فعض نم قددصتلا مدع مهءاح هنع هللا ىطر لاهقذ

 لكب باتكلااوووا نيذلا ترا نملو ىلاعن لاق ني ةضيقلا كه كلذو
 الظمهسغتا اهتنقيتساو اهباو دج و ىلاعتلاقو كتابقاوعتامةيآ
 اذه قدص ىبعتلادلا ةرمملاوذهىلارظنا مهدح ال تلقاذافاولعو

 لوقيؤ من هللوقتف قحرحسلا نا ملعن: تسلا كللوق.لوسرلا
 مكمل نم ن اكن اف مهم ماوعلا باوج اذ .هلسسقلا كلذ نم هدهف
 ةيناسفنلا ىوقلاليسق نم ةزجملا هذه لاق سوفنلا ىوقب نسم اعلا

 ءافع نم ناكن او كلذ نم مظعارملاعلا مارجا عسيج ىف بون اهناف
 مولعلا نذاف هل تلتف ب كلذه اطعاىنالغلا علاطلا نا لو. موجلا
 دقو معنهنع هللا ىرلامتف ةنعوءالب هاك ع ئارشلادبون الىتلا |
 طرتشن ال نحن لوقب ناكهنا ىلاعن'هتدادجسر نيدلا يم ميشلا ىح

 ةردقلاو ةنكمم اهنوك نع تجرخام ملال لوسرلا قبح ىف ةزجمملا
 نوكياعاف نكملاب لوسرلاىت أ اذاو تانكملا داحابالا قلعتتال

 ىدت ىدلا ث ذ لثع مهلا لسرانمم نات“ الا مد.ع لاذ ىنزجتملا



 ء)ل# ١ 1

 || ترظن مت لاق رمالا سف: ىندعوقو انكم كلذ نوك عم لوسرلاهب |
 أأرار سال كلذ ن اك اناني ار فنامالاىلا ةزمتمل اءاوق اسنا نسذلاىلا |

 || مهقيدصت فعل :رعملا ىلع مهتباهتسا تفقوتفمهدنع نامالا
 ا ةوعلولزهو لوأ نم هلوسرب نم الب كلذروهظ ىلا جاتحاام مهريغو /

 | هلتاقف .« اهريغنالو تازهملاب يكس لق ناعالا ف فصنألا
 ًاردمتال ةدحاو نكت مل ئشىالو ءايبنالا تازبعم تغلتخا لف |
 || تازمعم تفلتخاامناهنع هنا ىؤر لاق: «ىنالارمصع لكى امتع |[
 | ىسوم ىتأف لاوحالا نم مهمتاديلعناكام فالّتخال ءايبنالا |
 ١ هملع ىسع ىت آو هموق ىلع هةباغلرهسلا لطم امعمالسسلا هيلع 1ْ
 ١ هموق لاغتشاةملغل قوملاءايحاو صربالاو هك الاءاربا مالسسلا |

 : ةرمعع صتخاو مسو هيلع هدا لص هتويس عمت نم كلذ فرعد 5ك ْ

 أ هموق ىلع ةغالسلاو ةحاصفلا,رخاغتلا ةملغل نآرقلاةحاصؤ|

 (١ لولةماررن وكي نأز اح ”ىنلةزمتم ناك اممهيوق لهقهلتلقق هنأ
 || نيققحغاروهج لاقدبو عحوه هنعهّلداى ضر لاقف المأ محصأ
 هماع هعفاووكلذ عد0ىنيارقسالا قحساورامجشلا كلذ فلاخو ْ

 ' ارعأ طرتشا نيدلا مح محشلاناالا ىبرععلا نبا نيدلا ىحمميسشلا
 ( كلذ موقينا عنا طرش ناوهو قصماوبأ عيشلاهرن ذيدرخأ | أ ك0 ماا ل 0 0 0 نما 8 ا
 ! ىلع هيماق ناف هسقنل ةماركلا هحو ىلع زم ار مالا كلذب ىلولا ||
 ا مسهللا عقاووهلب عنم الف هل عناتوه ىذلا هيبذل دسأتلا هحوأأ
 ؛ هصاخ تقولا كلذؤفف عضشملاب هيد تقو ىف لوسرلالوة.ناالا ١

 دعب هريغأ م اركلعفلا كلذ عقتب نازئاج هناف ةصاخ هتامح دم ىفوا |
 ىدم ْ



 وا فا سم تي تت د سة د عش اس صيتة ساعشس] بيصاتدلا 0

 أ هيدحت تو 007 0 را كم هذ : نذأؤ || ٍْ

 ش لجو اهزاوج الو هريغرب ىلع ةزحتملا كالت عوقول صرخ مو 1

 ْ مائل هيدحت تقوىف صرع ةاذاأم ىلع ء قعساىلأ ميسم لامداك ا

 |( ىاثلا لهعوهو كلذ معن هنع هللا ىضر لاققف هدعب اهعوقو |
 |ديوملا قودصملا قداصلا د ءاح اكو هف ةدعنرشلاب ىعسملا |

 | مالءاالولف ةرخآالاو خزربلاو ايندلا لاوحا نمتمك تازجملاب ش
 || كلذانلعام ةرخالاو خزربلالاوحا نمانع باغاماذلءايبزالا |
 || توملارومانالاهرظت ثرح نمهكردب لفتسن انلوةعتناكالوأ
 ْ ىلع مهلك لسرلا ثعداتت دقو لوةعااروط ءارو نم هدعلأمو ْ
 (| همح اص لوسر لك قدما نامز الاو لاوحالا فالخخا|أ

 أ لوقعلا ناولو اهلا اودنتسا ىتلا لوصالا ىفطقاوفلتخااموأأ
 أ| ناسنا لكناف اًممعلسرلادوحو ناكل اهتداعسرومأ,تاقتسا 0

 | بيس لهو لعلي نساىلاو هتيقاعو هل ام ةرورضلا» ل-هج
 || هيفدسا لعب هلهحكلذ لك قش نا هتواقشو ادعس ناهتداعسأ|
 ١ ىجلالا فد ر عملا ىلاةرورضضلا رغد ةموهق هقلشاذالو هيهديربامو 1

 ٠ ةيصعموا تن اكة عاط يلاعا ني زاوم مهلك قلخا فرع ام كلذ :

 |رمالان اكو نيتضمفلا هازمّتام كلذالولو لس ,رلا هب تءاحامجالا ْك
 دحاو داعش قرثا لسرلل لهف هل تلتف ةدحاوةضءقااوادحاو ْ

 | ىدهت ال كراةمسعلابالادعس نم دعسام ال هنع هللاى ضر لاقف||

 | ن.طهاجا نم ننوكتالف ىدهلا ىبع مهعجهنلاءاشوإو تبحانمأ|
 هرطاخح ةأوادم هن ف طلت ىلاعت هنا م قلخ نود يد ةداعسلانأب ْ

 تاأس (شخب) ملعا هلناو نوععسا نيذلا بجسم امعا لاهو ْ

 هلا 20 (1)



 ا (للتما ئن7ل©2لا

 له ملسو هيلع هنا لص دم ةلاسر مو نع هنع هللا ىضر ازخسس

 ْ ممالاو حاورالارئاس ىنماع كلذ مأ اه ثدر ىتلاة مالا, صاخوه

 ةغلاسلاممالاو حاورالا ىف ةّماعىه هنع هنداىضر لاقق ةقلاسلا

 مسو هيلع هللا ىلص هياون هنثثعب نمز ىلا مدآ نم لسرلا عيجت
 || هتدا ىطعت لهف هلت ل5 هم ركاسعلاءارم اوةكلم لا ءارزو بترتىلعأ]

 :يارجأو ةنمالا نم مسوملا لسرانم عمجرجا ىنلا كلذ
 || نمرجاالا لوسرلا كلذ ىلاعنو هناعسس ىطعي المأ اونموب ملواوأ
 لوسبر لكى اعت هللا ىطعي هنع هلا ىنمر لاهتف طقف هعيتاو هبنمآ |
 || لمعلا نع دحا مهتم فلختي مل هنادو: ناك هنالاونم و: ملواو هةمارجا |

 || همحاص نعدحاو لكّريتبو ىءلارجأ ىف نوواستم مسهف هعرشل
 ىنملارجأ نم مظعا ةرشامملارجأ نالريغال مهتلقواهعابتاةرثكم |

 (| هللا لصوهف همزعو هظبةرعر دق ىلع لسو هيلع هللا لص دهم انست |

 || هنامكوامسجو ةيناحورهلاعلا عج ىقمظعالادي_سلا لسوهيلعأ
 || كما كل ذك ماسج الاملاع ىف مظعالا كل اوه ملسو هيلع هللا ىلص

 | هدمملسو هيلع هّلدا لص هتيناحورذا حاورالا ملاعىف هتيناحور ىف |
 || تامناحررلا عبج بأوهف تماصو قطان نمحلاعلا حاورارئاسل |

 ( لومت, لسوهيلغ هنلاىلص ناكو نيطلاو ءاملانيبمدآو ايبنناك هنا ||
 و4 مه

 ىعباتمانمون اطسقم اك ح مي رح نب ىسع انف لزني ناك شو ا

 عرش ىسع فرعد لسهؤ هلت اهقتف « وههتعيرشرال ابعرشب |

 دله



 6 هال

 هجولا نم ىلالا ف رعتتلابوا ىحولاب لسو هيلع هللا بصدهت
 هلناىضر لاقق لجوزع هير نسو ناسنا لك نيب ىذلا صاختا
 نمهلع زخرال لوسرلاذا نير مالا نم لك لزئاذا هل ن وكب هنع
 هيلع هدا ىلص دهم عرش هريذيف كلملاهيت أ, ةراّفادب اما سرعريغ
 ىلع ؟جيالفام الاكل ذ مهل ةراتو س انلاىلا هيءاح ىزلا مسو

 هللا لص هللا لوسر هيك ناك اعالا ميرحتوا ل.ل ءانشالا
 عي هلوزنب عفتري ل هذه تاقف « انرهظا نب ناكول ل سو هيلع
 لاعقق هرصع ق اب الوم بهاذملا نوكتمأ نيد تحمل بهاذم

 هلوزنب عمتريهناهنع هللا ىضر نيدلا دع حيشأا رك ذ هذع هلدا ى طر
 ضرالا هجو ىلع قبال ىتح نيدهتحل بهاذم عع ضرالا ىلا
 مولع ةياغذا موصءملا عرشلاالآ هنمز ىف ن روكي لاق دج بهذم
 نعالضف كلذ نع لحت ءايلو الا مواسعو نيقيلا ال نظلا نيد. تحن
 هعرشب م<ن اهلل هفهل تاق « نيقيلا قح نم ىهذا ءايبذالا
 نم دودعم هنا ثدح نم ءاعسلا ىلا هعفر لبق هيلع ناكىذلا
 مكي ال هنع هللا ىضر لاق نطاسلا لسو# يلع هللا لص دهم عرش

 ملسو هيلع هللا لصد ةعب رش نم ناكن او هب ص اخ ا هعرشد

 تضمدقو ةصوصخم ةئاطل نأك عرشلا كللذ نال نيمضتلا م
 || هذهىلاةبسنلاب ى>ةعب رشلا كالتل داق ةرهاظلا هتثعي لبق

 ||| هيلع ىسع نذأو هل تاقق هب ىه اهعرش اهر رقنا الا ةمالاا||

 || هللا ىضصر لاقق هجو نم عد اتو هجو نم لوسر كلذ ىف مال.سلا
 نال اعوستمو اعبان نارشحةمايقلا مو: هل نوكي كلذإلو منهنع
 ظ القسم هدعب ىنالق علا رشتلاة ومن مام لسو هلع هلل !صانسنل

 || نامز ىلا مدآن أمت نمادوجوم فيرشلا هعسج نوك د ناردقولو



 || امممدح همي رش ع هيلد 0 5 ناكل هءاانرر !

 مالانسل اي 12 نع انلازربضتا ى ح ه]تاقق ب هتماأ٠ نم نب دو دعمو |

 ٍ 1 ةنطاملاو ةرهاظلاه يما نم اههتاف معل هذه تلا ىضر لاقل :

 ١١ ىلاع لاق كلذإو هنمزاكوداو لسو هيلع هئلا لص هتشعي لمقانأك |

 روهطلا قءايبن الا نم ةعسس نم قدع ف ملسوه ملع هللا ىلص دم :

 ا انطعافق مهادهق لاقامعا هدتقا مها دهمو هنأ ىد ه نيذلا كئاوا ا

 || مهملا ىرس ىذلا ةلاص الا, هادهوه ءايبنالا عمج ىدهنا كاذب :
 ٍ ةقباسلابىنلاو فلو هيلع هللا ىلص هم ةمعدح نم 00

 ْ هتوينهسو هي 1ع هلأ لص فرع ىتت هل ثاقق « ةعاح ابى
 | اهفرع هنع هللا ىطر لاف هدععلم !قاثمملا ا ظ

 1 نم فر رعتلا هلناكقمدآ ق حورلا مم ع لدقو قاثيملاذخأ ل مق :

 ْ هنعءهللاىدرلاقق كلذ فرع فس تاق « تقولاكلذ ٠

 ِْ ةكردم اهتارمو رصانعلا ىف 0 ةمئاسنالا ةأشنلان ال ْ

 (مومدادلوديسانا مسو هي 1ع هللا لص لاق كانه نمواهحاورال :

 0 0 اباغ ىلعأب هلعو هسغفن هدوهش الوأور خت الوة ما ملا ْ

 ظ ةيترالاهبعجت لو ؟1ةمرشداناامنا لاق هتلاسر ماياهتبةرم دبش ام مش ا
 | ايبت كلذك ءامنالا نمدحأ ناكل هذ هل تاو « هتأشنةفرعم نعأ

 ظ لاه ىف آلا ءاسناا اك افتعستلا ىذ رلاقف نيطلاوءاملا نسب مدآو
 ْ الاةطاواو هلتاقف هن :الافطا اون اك ولو مسملاسر تامزو مح ومل ا

 ا كلذ قت ىارامت نآ ارغلا مهقت تنك ن نا معن هنعمللا ىىدر لاقف

 نطل قىنهناف مالسلاهملع ىسع لحال ال اةطاولوانلف اعاو لاق

 ىنادهملا ىفهلوق. وايرس كتحت كبر لعجدق ىزحت الاه هلوقي هما و

 هيلع هيوم تثاكف ة هد ' الاامت ىلاعحو باتكلا ىكاناهتنادبع ا

 0 ا لا
 مالسلا
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 دق ل هف هلتاقف ه ءامنزالا نم هريسغ فالي رطقماليسلا

 نوك مسيو هيلع هتلا لص هلا لوسرل ابان ءايبثالا نوكىف |
 (| نالكلذ حدقبال هنعمتلا ىضرلاقق مهتع رشلةخسانهتع رشأأ
 مسو هيلع هنا ىلص هيرهاظلا هعرش ىفعسنلا ان دهشادق ىلاعن شا |
 يسلق دراج هب لزرت ى ذلا هعرش هنأ ىل_ءانقافغتاو انعاصا عم !

 ندي ل لسو هيلع هنا لص هعرشر ,وهطدع نكلورخأت اب مدقتملا ||
 .انل نذاف هلتلقذ + طقفهتعرشدت :ردقامالا «>ه ريغ عرشلا
 || نكل معن هنع هللا ىضر لاقتف هةعرشاهترقاةعيرش لكددبعتننا|
 كالذرير فت ث يح نماللسو هيلع هتلاؤ صده انس: ريرغت ثيح نمأأ
 .وهلعمّتناى.ص ناك اذهل وةع رشلاكلتهملا بوسنملاىنلا||
 | كلذ لعافاراصةخا م الكلا لرصتتخاو ماكلا عماوج تروا لوي

 نيلزتعملا نامهرلا ءالؤه نع هنع هدا ىضر انش تاس (رهوج)

 || ضعنمأ هجرو لكنم ىراصنلا 1 مهكح له عماوصلا ىف

 || ىهنو ةيزجا مهنع عقر لسو هيلع هّلدا ىلص هللا لوسر ناف هوجولا
 نوسبحي موق ىلع نورس مكنا لاقو مسهلتق نع ةباصعلا |
 هيلااوعطقن|امومهوعدو مهفاوضرعتت الف عماوصلا ف مهسيوغن أ
 ( كح مهكح نا ءالعلا نمروههجاديملءىذلاهنعهتداىضر لاف
 || هباصعلا لسو هيلع هللا ىلص ىهئامتاوهوجولارئاس نم ىراصنلا |
 | مهنع ةبزجا هعقر كلذكو لاق ريغ: مهمالساءاجر مهل تق نع 1

 | نيدشارلا ءافلتملا نم دحا مسهل ضرع ملو مهي كح ا كل ذرمجسساق |

 || نابهرلا نأش نمناف ملسو هيلع هللا لص هللالوسر'عمامدا |
 ظ ىلع ىراصنلا ةنواعم مدعو ءامثالاس سمد.عرصع لكفأ)

 | ادم. تاماما لكن أش نمو مهنيد لها ىلع ةيلغلا اوأرولو نيدسملا |



 مسموم تمص سس تي جم بسس .- ا يا لل

 «| هندا ىلص هلو ةنا ىلا ىطشلا لها ضعب ب هذو مهالاف مهالا لاتقب
 || مهام ىلع مهلريرقت هيلا اوعطقناامو نابهرلا اوعد لسو هيلع
 لماررق اك لسو هيلع هنناىلص هتلاسر موع ثيح نمهيلع

 ةرفخة لأسم ىهواولاق ةيزحابمالسالارادىكس ىلع باتكلا |
 نوصاوغلاالاطهمنتو ال ملس ,وهيلعمر ]ص هتلاسر مومع قل ملح
 | ثعب مكصح مهكح ناوالؤا هانركّدام قحاو ىبننا قئاقدلا ىلعأ
 سدت هنأق كلذ لعاق لعاهشاواوش دي ىتح ىراصنلا |

 ةهيعورشم ببس نع همع هّلنا ىص هر انس تاأس (رجاتد ربك))
 الل ةرافك ىهلهلسرلا ةذسلا ىلعرصع لكى ففيلاكتلا عيهج
 لاق عوابلال يق اذحاورا نم عقو املواىص اعملا نم امم عتمسس
 ىلا عد هللا ف لك ىتلا فيلاكتلا عرج ةيعورشم بيس هنع هلأ ى ضر
 مدآ اهاك اىتلا ةاكألاب ةلاص الايراود الا رئاس ىف قل ارئاساهب

 | مويىلا هينب عيج ىلع اهكح بعسناو ةريعشلا نم مالسلا هيلعأ|
 همامتمىلاةمسنلاب ةرعلا نم لكادقو الاد أ نم مهنمافةمايقلا
 بابنم ةرش هعساكلذف ىلوالا فالخوا هوركمو مارح نم
 ةلباقم ىتاهاك ف رااكتلا تناكق سد رقملا ت امدسراربالا تاذسح
 ريغب ةرعشلا نم لك ام. مالسلا هيلع مد1نافاهلةرافكة كالا كلت
 ا وهودنم عدوأمل هسعن نماركح ذمهل هدا لعج هنامسل لاحنذاأ

 ةيخزرللا هذا ىف هيلعناك امفالخ ىلع ةنتذملاةرذقلاة نطبلا |

 هبحّرصاك توقايلا لمج سأر قوقل جوزعمشنااهةلخ ىتلا |
 اروهما نكأو امهريغوروصنملا أ نب نيدلا نص ميشسلاو ىطب رجلا ا

 رغغتساو رك ذنةنطملاهتذخا ا مالسلا هملع مدآ ناق ه3الخ ىلع
 ىلع ةدابز روش لكى فةضيحامالسلا ا ملعءاوح تذخاكلذكو||

 ةغطملا
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 : نيسعلاو نب زتلاب كلذ ىفمالسلا هيلع مد الاهت دعاس ةنطملا

 | وهودغلانغلا أب نم ملا نا كشالو لكا ىتح مد الرمل اهعطقو
 || نا ىنخي ال ماحلا عقتسسم | ينأب نممام دنو انا مظعا اهل ندم
 " كلذلف ةاكألا كلت نم لصح ئذلار دهقلل لك تسسل ةضملا كالت

 | ةهبيش)اةيناحورلا ةيخزرملاة نحنا كلت نم اهبرقل ضرالا ىلا الزنا
 || نانولومت,ءالعلا اهل تلقق . هللارعىف ةرخدملا ىربكلاةنحان |
 1 هضع هبا ىضر لاو ءامسلا ىف عقوام اهيفمد ال عقو ىتلا نحيا

 || يمس ءا_عس يمس كسأر قوفقالعام لكن اف انشد فالخال
 أ مالسلامببلع ءاوحو مدآنا م ةنحاوذهواشرعتيملا فقس
 لوملاة نحنا ىناهراك !ىتلاةلكألا كالت نم دلون ضرالا ىلا الزنا

 بيسامهتيرذ ىندلونو حاماو سللابةذللاو موذلاو مدلاو طئاغلاو
 |/اريغب ءامعالاو نوضح ربي وبا تدلون ام ىلع ةدابز مهترصش نم مهلكا|
 ا رتختلاو اقلطموا ةالصلا ىف ةهقهقلاو نانصلاو طانغلاو ضرم

 || ةبيغااو ةمامتلاو صيقتلاو لي واسلاورازالا ىف لابسالاوريكتلاو
 /اريغو ىماعملارئاسو كرسشلاو رفكلاو ما ذحتاو صربلاو ةئىمشلاو
 !اروم الاه دهن اق ٍءوضولا ضءةهنأر اثالاورابخالا فدروامكلذ

 || فشك انباكنم ثادحالا با ىفءانساكاهب ضقنلا درو دقاهاك
 | طق ضقد انل سيلذا لكألا نم ةدلوتما اكو ةّمالا عيج نع ةمغلا
 ذك الملاك يال نم نالادبأ ص“ الا هلعريغ نم دوم ةراهطلا
 || لوبتالذكئالملا ناف هرك ذنملامبوهركذ مةقتامطق ضقانهنم عقبال
 ْ ىمتن الو نححالو لاحرلا الوءاستلا ىهتشناالو مداه ىرحالو

 تحالوأو سهام لكا الولد علا ناقرغ كت الو ىصعت الواسل
 قلطملا ءاملاب ةراهطلاب هعابتاو عراشلا انرما كلذلف ىصعام

 م
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 ظ حراما لحما سم نع ىتح لك الا كل: نمدلو ام لكنعهزتتلابوأ
 || نييثنالا سم نع ىتح ضقاوذلا نم امهريغو طئاغلاو لوبلاهنمأأ
 لووارسلا سم نع ىتح طئاغلاو لوملاهنم يراك علل نيةرواحلا |
 | هلي وارس حضن» ناك ملسو هيلع هللا ىلصهناف لحمل كلذاةتصالملا |
 || تالذو مالسلا هيل علب راج ىنرهأ كا وعلا ضو لكنا

 ظ ساوسولل اعقدال تالضفلا كلل سمالملالخخا]و وأمسلاة سمالملا

 || عورهناليقذا ساوسولا نعنوهزنمءاينن الا ناف مهذعنهمهفاك ||
 ْ اهتلدا ققو ىل- ع تءءاح نب دمنا لاوقا نامث مهقاف نوضح نم |

 ْ ضقانلا قددكملا مهنمو فقل مهن ضقتنلاىفاهملا تدنتسا ىتلا |

 | ةلاسر ىفكلا دان ايمي رهطت ىذلاءاملا فوهمف طس د مسوأ|

 | عاجاو طئاغلاو لوملاك هب ضةنلا ىلعاوةةتااما مق نسدلارارس أ

 أ مونلاو مراحملاسملو حيرفلا سك“ ضخ قاوم امابسو
 كلذومنو ةسغااو ةهقهقلاو ند بلا نممدلايورخو رومملا سن وأ
 || ىديسناكو مزحناب ذخا طوحالاودشالاب دخان منا مولعموأ
 || تحرصاك ناسنالا نم ةعضنحرغلا لود هتدا هجر صاوخا ىلعأإ
 أ ضقانلا جب ور الحم هبوكن مالاهب ضنلا لخ داموةنسلا هيأ
 ألا لكألا نم ادلوتم هنوك ثيح نمهئادلهب ضنلا ناكواذاهتاذلال |
 || لك الا نم دلوت دقهلكن د.لاذا كل ذكحاضعالا عيج كح ناكأ 1

 رياك ان صاخ حيرغلاب ضقنلا لوق, . هع هّدا ىطر هتع عمو مهقاف ْ

 ]| سانلا 1 هب ضقنلا مدعو نياصلا ءافعلاكسانلا ْ
 || لك ىف لوقلاكلذكو نيسارتلاو سوماحاةاعرو لذارالاك |
 ش لوقهحوا: هلك اقف 5 هيفدد ثودهتحناوا عراشلاهيف صخرام ا

 ْ لك الانم نيداو ةراخ هو دو هوا ةاسح ورك يعل لح ش
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 | نمايبلع انها ماو ١ ايحاذل نيدل نطفتلاهجو هيطشا ممر لاك

 | مهن انباء بجوولف هلتاَقف ب ثدحتال صان اك اذهفةعيرطلا
 |لاقف نية راذ#تسالا ىطئاغلان و دهنا عم ىلا ورخ ندملا

 ىوقا حرف هنال ىنلا حورذندبلا ا

 تأب سمح عماج ناىتح مظعا هيف ةذملاف ةعيبطلا ورش نم ةذل

 دلع ع مع .ةزفغلا تناكق هلكهندب تع ةدالأ

 ارئاسكلذكو هبر عمرضاح تباقنم طق عمبتالا الرماة هقهقلا
 | كلذ عوقو نع ة ههزخم برلا ةرضح نال بتمدعت : يلا ضفقاونلا

 ٍ بجو ملف هل ب اقف و ءاضعالوبدو تهبو بدا ةريضح ىهذااهق

 تبجواما هنذع هللا ىّصر لاق امسغدلاو ضئاحلا ىلع لسغلا

 تال ىفورئاو مدلاو امئنا ةرثكو اهنم لصاحارذةلا ةدامزلامهندب

 ثدعحما فالخ قشالف تاضيحلا نم لاخلا نمزلا دعب و ندملا

 اريك همدس 1 09-7 ,رععملا عاضع الا لست ان ءف فخ -رعصاالا

 ااذاق تاغل خل او ىصاعملا ىلاغل تالا[ مئافاض اور اهتلاو ليلا ىفأأ|
 هلسسغنرمالا ببس رك ذتاهغمإ اوضع بل ةلارضاحنا ىضو:ملا لسع
 ءاملايانطاب واره او ضعلا كل ذرهطق هبررفغت سا هءنامدعلاوهو

 احلا عم حرخن اهأك اياطخاو اهليقام بحت ةبودلان آل ةبوتلاو

 قفتارلق هلت اقف + لاح لكأ ىلع هير ةرض>دمعلا كلذ لخديف
 ناعم متاملا نودي د" الا نم طب اغلاو لوملا ةساحجن ىل_عءالعلا

 ىلع قافت الاءاحامو هنعهّندنا در لاقتق اهم فرشا يعد الا
 ضرالا ىفوظعالا مت ا ب يع

 تفرش نم لكّناةدعاةلاوهطل ْئش لكرهطن نأ هنأش نمناكق

 هنوهشو هكعيسطل 0 الف هّيريغص تءمظع هتبترع
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 معاطملا نم ٍةرهاطلاءامسالا اهتيحاص كا ذلف هكح سكحعنا |

 انانصواطاختوامدو اطئاغوالو ١ ارذِق اس اهبيطراصق براش ماو

 ءالعلا قت م ملف هلاتاتق * * ميظعلا ىلعلا هنبأب الا ةَوق الو لوحالق ١

 اهمؤرذقلاو منعنع أضر لاق اهلكهتالضفةساحن ىلع ||

 ارماكرباكاالاداص اج مدلاو طدالا سمو طانلاب ضةنلا ناك كلذلو |
 ةروصنعرو مالا هذهدعمل كل دب نوحماسورغاصاالااّماو

 هروصل همسشلا اههيف طئاغلاو لوملا فالخي هحيرو هيولو ماعطلا |
 صضافاونلا قاع دهحواذه هلتاقف د مهقأف نارشلاو ماعطلا

 ةالصلا ةيعورشم قلعنهجواف ةرشلا نم لك الاباهنمةراهطلاو
 تاولصلا عمج- ةيعورشم قلعن هجوهنع هنداىضر لاق لكلاب

 هنباىلا انا رقوار اتغتساوة بون كلذ نوكح لك الا اهعاونأ عمم ْ
 تاوهش لوانت انماع بضغلا دعتانع ىضرلا تاملاحتتو ىلاعتد' ش

 تقو لوخردنع ةكئالملا لوقت ثددحا فو هنمدإو امو لكألا

 تلقق « اهوئفطافاهوّةدقواىلاعرانىلا | اوموقمدآىبايةالصلا |

 دبعلاركذتيل هضعهتنىضرلاقف راهلاو ل يللا فترركتلذ هل |
 ةالصلاىلا ةدراسلا ن تاوهشلاو تالفغلاو ىصاعملا نمهانحام ]||

 تامىذلا ندملاكلذل شعنملاءاملابرهطتبر مثرفغتس و بوتيق و '

 | خدي مثىلصملا كلذ ماقم نع لفغوارتفوا ف عضوا ىماعملاةرثكب ||
 | نمالثاسماهاو هام هيلعاينثم هلادماح هتناريكمةالصلاةرضح |

 طارصلا ىلا ةيادهاورادلاهذهىق ه.فلك ا مءادا ىلع ديو عملاواضف

 اردت هيونذ قار هنالصق هلاح نع نمولل فش كو لف < ةحسألا ||

 | ةرضح ىلا ل صا الف هغوك رود ماق لاح ف دنع الا شو اننعا
 ةدحاو اللا هبر نم  نوكيامب رق ىهىتلا دوما 1
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 || لاح ى بولا ءاقسانلقائاو ةالصلاو ءوضولاب تاطقساعلكاهنال

 || ةصوصخم ىداعم الا هيرخال ءوضولا نال ءوضولا عم موالصلا

 ْ د :..لى ةدراولا تارفكملا نموريغل قبو اهلكىصاحلار غثواذا

 ْ رثكأ دمعلا ىصاعم تناكالك نذأو هل تاقق « مهفاق ةدئ اف
 | نماضو ناف مذ هذع هللا ىضر لاف رثك اءاملاةفاظنن باوط
 ترثك نم نا ايرون ىلعارون ناكه املا ف ظنأب ةئيطخ هيلع سل

 نم 2ك ءامدحا ناك لمتسس مل ىزذلا ءاملاب أ اخو اذا هبونذ

 || هدع اوفر هقينح ىلأ مامالا ظطماذه لعلو لهتسملا

 |١ همح هناىضر هلّناف ءوضولاو لسغلا ىف ءاملا واظن قهدي دشن أ

 | لمتسملاّنأىلوالا ةياورلاف تاءاورث الث لمتسملا ءاملا ىف
 أ ةثلاثلا ءاوسمئتامملا لومك هنأ ةدئاشلا ءاوسةظلغملاةساحخلاك
 | ىضطر اقف لوالاهباو رلادجوام هل اقق ه« رهطمريغ رهاط هنأ

 ْش مهرعاطم قترخ ىلا سانلا نورد ةلامسغ هنا ههحو همع هزبأ

 ّْ نمورئامكلا نمثل ذريغو مارح لك اورخ برشو طاوإو ءازز نم

 || لولا, حضتلا نم ثدخاورذقارومالا هذهدسجورظنلا قهقح
 ْ مارح ارثاو مازر ومالا ءذهلصأو حابس لك الا لص نال طئاغلاو

 | كلذك لك الان اكن اف هلت اقف . حاسملارثا نم سنا نمقيب
 مطب ىذلاكن .دلاب لكاللاو بصغلاو صاملاو اشرلاك مارح
 | ىطرلاعق كلذريغ ىلعوهو حالصلاه مف سانلاداقتعال حال

 ْ ثسءحانم ثيحخا مهتراهط ءامنوكدال ءالؤه لم هنع هبا

 ! هل اعف لكم الا شب ىصاعملاءام نمرثكصأ هيانتجاب جف

 دكا ف دس ل مالس الايدهع سور قرهطتملا ن اهنا ذاف

 ْ اديحاو الوق 2 اا سل هءامنأب لوعلا ىدنأل دعوا و 3
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 هللاىضر لاق مئاهبلا لوبك ل مع سلا نوكهجواف هل تلقف د
 رئابكلا ىف مهعوقوو رئاغضلادامعلا ىصاعم بلاغ نادهجو هذع
 نسدةطسوتم ةلاحرئاعغصلا نا مول_عمورئاغصلل ةسسلابردا:

 ةساخنلا نيبةطسوتمةلاح متاهلا لونا اك تاهوركملاورئامكلا|
 مدع لصالان الف ةثلاثلا ةياورلاهج-واساو اهنعوفعملاو ةظلغملا
 هرهلناانرمأ امالمعرئاصلا هرئاتكلل ءاملاثلذب ننرهطتملا ناكترا||

 لاعفاب مهتع ترفكواهو كرا مهناو نيدسملاب نظلا نسسح نما
 هللا ىضرف ةئيطخ مبءلع سلوالال سغلاو ءوضوللاؤاحاقرخأأ

 ىضروهعرورثك ١ ناكامو هرظن قدا ناك ام ةفينح ىبأ مامالا نع
 سلا تاواصلا تناكحاذاف هل تلقق ه: نيدهتحملا ةمقءنعمهنبا
 هللا لص تنال وسرانرعأ لفرئامكلا تمنتجاام نسناس تاراغك
 0 امكلا نم عقود امل ةراغك ىهله ةروهشملا لقاونذلاب مسوهيسلع

 درو كلذإو رباوج ىه من لاقف ضئارغلا ىف عقاولا لاا رياوجوأ
 درو ذق هل تاقف « ةمايقلا موو لفاوذلاب لك: ضئارغلا نأ
 اناو لهوصلا لاق ىلاج: هيوك] مل ةاونب هضئارف لكمال موصلان ا

 هتلقان لكي موصلا ضرفنا درو هع هنأ ىكر لاقق هب ىزحا ْ

 ثلقف د, نيب د ايالنع ن امسف كلذ ىف قذحما لعلو ةسمامقلا مون أ
 هنع هللا ىضر لاةف ضعب نود لفاوغلا ٍضعب عراشلادك املفدل

 هتادامع ىف للخا ةرثدهشد نم مهتم ناف هتتمالةعسو كلذ لعف |
 | هيلع ىلاعن هدا نع نممهنمو لاح ا كل ذارباوحج لعق هيلع دك اتيقأ
 ,اوهاهةح ىفدك اتي الفوههدوهش ىفو أ ةقمقح ةالصلا ماع دوهش ||

 ءاقستسالاو «فوساك بامسالا تاوذ لفاونلا تعرشرل
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 | تعرشاعا ةنع هللا ىّذر لاعت اهريغو نيديعلاو ةرايمتاو
 | اهبهتدا ف وحي ىتلا ماظعلاتامالا دونهتشن نع لك الادمعلا باخ
 | ىني وتلا انهتحا اف تاهبشلاو مازحنا لك أي نم اهسالهدابع
 || تاولصلا هذه تعرشف لكالا نمخوشانلاانباخوانتلغغ نمالا
 || نع حر نا نع ى عت هتيزيعكتلاوراغغتسالاو ءاعدلاب نوم

 | نيدسللا انناوخا قوقحح ضعب ىدؤتلو بوجولا ف ئشهقعاط
 || تاوهشلاب انو انلغغ نيخ اهانعضا ىتلا تاوفاللاو ءامدعالا
 || هردانتملا ولعل اعمل ًاناض .ًااعرشا.بنأب رت ذام ىلع ناديعلاديزيو

 ْ نيدلار اعش لع عيتجا ةاسفنلا شارغغالا ىف ةمجازملانم
 : وهائرورسلاو جروغلا ىف ةمعبحأ نم ىّققاامهو هفعض) رهانتلاناف

 |١ نانغلاومدخاو تانملاو ءاسنلاو لاغطالاو لاجرلا فدهانشم |
 رحال ةيهاركه نلق فو نيديعلاةالض قراني نأ ن هول ىتسنيالف
 دك ءادنعلا |ىنقذيعلاريغ ىف ا ارولطم ناكن اؤاذنهو نيلسملا نم

 ظ ىلع ىشْخيف ةص اخ هتدآ ةرضتح ىف مهناف امش ريك الارمعلا ايحسال |
 || قلعت هو افهل تلق < ةيفاعلاهّتنالأسنءاقشلاو تقملادسلا
 ١ انلك ١مل هناههجو هنعمل ىضر لاف لك الاب اهغاؤنأب ةاكررلا ِ

 ْ تالملا .ىلاعن' هلبادل بجو ٠ دونهم نك امن ارش انل غش الام 1

 انقمد تاؤقالاو لاملاانعجو سقت هش لاخلا املك أاملاننأ كللذو

 1 01 داو و نيك اسألاوغار 2مل ىلع

 | 0 لحج ان اوققنا لاعت هلوقان ست ولاؤمالا نم |

 أ ةاكزلا لاؤما نم تفنسض لكق :ضوزغم:بصت جارخ ايانرعأف |
 | بققلا داوسد اهغشم ننم لصامحا سحب .رلا نمانلاومالوانلاريهظن' |
 مع ا تدحعسلار هه تس ْ



 ىهامئاف تاقدصلارث اس ارئاس رم ةاكمرلا لفاوناماو ماو نائلتاكسم طعاو طعاو

 لفاون ىف لوقلا اذكو ةالصلاك ءاكرلا ضرفىف عقاولا لاخلا ربج
 اروكذملا لك الاب موصلا قلعن هجواف هلتاقف « محاوموصلا

 ادحوتال دادعت تا هوقوريهط» موصلا نا ههجو هنع هاى ضر لاف ٠

 |دسميا لوب دو باقتلا قر نم هشام ةيوحلا لومقيىف ىلاعن' هللا ىلا |

 | ندملاريصي ىتح لكحالاب متةنت ىتلاناطي_شلا ىراج سو
 كلاسلان اطيشلا لع قاضددسعلا اصاذافةكم_ثلا تاقاطك |

 سوسول ىتح مح اصر ن نط ايىلاهنم لخ رياك! سم هلدح ال ىتح

 اموصلان اك مل هلت لقف + مهفاف ةنج مونملا درو كل ذاو دي رياعهل
 امناهنع للاوضر لاف طقف نيرشعواعستو ا نيثالث ضورفملا :

 تدكم ةرحشلا نممدآاهلك أىتلاة لك الانادرو هنال كلذكت اك
 هينيىف يمارمتساو اهئاهتناب اهجورخ ىهتناف ةذملا كلت هنطب ىف
 عقتاننا عراشلاٍلعاملو موصل! بجو املاك الا كلت الولف كلذك
 ْ موص ند كلذ لع ةدايزاذلا عرشاريبكح ه نع ىهمذملا لك الاف

 مداندب نادرو دقو كلذريغو ضسلاماداو نيم'الاو سما |
 ماياهنالثلامايصي الا هداوسلازاة ةرعشلا نمهلك !نمدوسأ

 قلعن هح واق هلكلقق 4 صاع لك ىلع كلذ نيعتبف ضسنلا ا

 جا نادهجو هذع هللا نير لاف لك الاي ةرمجلاو عا ةمعورشم ||
 ةعدرشلا ىفهبدوم املكل ناك اينالاز 2ك الماظع بون دريفكت /

 لهأ كلذ فرعبايكحرومأل كلذ لعفبالا رفكت الة صاخايونذأ]
 انعقوامل ىلاعن' هتلا نم نذارج تاووهشلااماك أالورو فشكلا |

 ىناماو انقد ىناذه « ا ا ْ
 نم هلكأ ادعامادبأ بنذ هضم نك: لق مالسلاهيلعمدآقح ْ
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 ١ هدالوأ نم ىف الا عوقولا املاحتق الا نم هلك آناك افةرحشلا

 ١ اهتروص ىتلاةلك الاكل ةلاريفكت عناب هتناورماف نيةضمقلا كدب
 ١ تاراقكلا نم هيلع لصحامرخآ كاذن اكو مهفاف ةيصعم ةروص
 | نك امالا كلتىف ناكل ج وزع هبر نم تاملكسلا قلت نافاضدأو

 ا نسوكلانحرتو انلرفغت ناو نسفت أ انلط اني هلوق هو لزانملاو |

 || ةنمرعلا ىفانيلع عاب وجو ناكرف هل تلف « نمر ساختا نمأأ
 | اعادنع هنلا ىّضر لاقف موصلاو ةالصل أكهب وحورتكتد ملوةدحاو

 سانلا ىلءة قسما ةرثكوانفعضلا نب ةجيرو اندلع اغيفْحت كلذ عقو

 نم مالسلا هيلعمدآجدقو ةديعبلاد الملا لهأ امسال رلعف ىف ||
 || 4 هماد نم فئاوط مزعل مواغم همزع نال ةدرم فا اي شام دنهل

 دروأك عا نود ةرمجلا ةيضرف مدع قى عراشلا صخر لفهإ تاعقف
 اهأر عراشلان ال هنع هللا ىضر لافدب اللولا عا ىف ةرمجلاتلخد
 |١ هملعو دعت نم م تكيف هلاعف|ريعاهلاعفإ ريع نال انعم علو زرخاد

 || ةض» فلا عمدنسل اكو السلا عم ءوضول اك ى هف جي اباهليصحت
 ىضر لاعق ملا ناكرالا لَو أ ةقرعد فوقولا ناك" لق هل تاققف +
 وه تافرع ل مج نال ميا ناكرا لوا فوقولا ناك امنا هنعهّللا
 || ددحلا ضرأ نم ءاج نيح مدآ هنم لخد ىذلا لالا هنا مرح باب

 || لعفل هنم لوخدلا و عيحنا لامأ قهب اودي نا مسهاكهونيرمأف |
 |( عراشلا بجو أىتح مالسلاوةالصلا هيلع مهب ا,ءادتقا كسانملا

 فقتي مث تافرع ىلا هنم ير نا ةيعكلا مرح ىف نك ا سوه نمزع
 || نم لخاد لكو ىماشلاو ىرصملا ريحا جوس لف هل تلقف هب ريحلاب

 || تافرع لمحب فوقولإ|يقذكم لوخدب ةكيدش بابوا ةالعملا با
 || قوشاةرثكح نممهدنءاملكلذباوعحجوس هنع هتلاىضر لاقف
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 أرطتن انامزودنع ثكمو ثايملا ىلا رعاه نك هك ن ناكفأ
 لعف ىلا عيورخايهرمأ اذاف ةعاطلاوةمدخحا نمهملع همجول امأ

 لعفلوه سبل فوقوا لبق كل عجبا لوخ دف حري هيلع بجواام

 ضئارفلا لبقىتلا لفاونلا مكج مودقلا فاوط مكحو كانا
 تلق لاح لك !ىلع جيجا ةمضيب رق ىف ل خب دول دمعلل اسيز أت تعرسش 0

 كلذ عرشاماهنع هّنباىضر لاقف ١ طا نسييبأ ع نع درجتلاة حاقد ١

 لدخ د, نأ قا دس نحف نم لك لدي جول ناك نا
 ةيهلالادادمالا نالت اًمدبسوهنانسمح عيب نك ادرعمايسلفم أ

 ىلا لاق ركذ امتهدرحت دجنالا دج أبل ىلع لزن نات ال كب ةبص اخ
 م-هقاف انيلوم اقزر خش لكتارغميلا ىجيانماامرج مه نكمت ملوأ

 ربج هيلاراشأ(كةيناُث ةدالوك انهو مرجملا ناكف #3 لمأتو ٍ

 نمو » هماهتدإو مويك هبونذ نمح رج قف, مو ثفري لو جنم
 لك الالم كللذل لرطنل بابو ذك انههب انسحي دجو نرظنلا ققج

 لبحماف هل تلقف 0 هادا, مايقلا لع قلما تلاعردب لذا

 تتارملابس<وههنع هتلاىرلاقف تانيسحلانعديرمقلا |
 لاق تائبسلاف هل تلقف ةالصملا باسالاماوعلل هيلطأالو

 ليج الا م .اوعلل هدطنأ الو كل ذكست ةارملا بسحب وههنع مدنا ىضر
 ٍْ لاف ةريثك ب ادآىلا مرعلا لخادلا بات نذاف هل تاق م تافرع

 هريضح ةصاخ سبادآاهنالاهس طيح الورملا ىنغيو عن هنع هللا ىصر

 ظ نوكيافهل تاقف «اهوخدل لبس لامعالا ممهف ةص اا ىل اعنقحا
 نوكي هنع هللا ىضرلاقف جاعلا ةنطابلا ةينايرلا عاماو سابللا |
 همرك ىلاعت قل رولات اجو يلع هنا ردح هد

 ُ لوف هدا ل ب عل دودو صل و
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 هبا لص هّنلال وسر ربق ىلع راو لكل ةمهلالا دادم الا عذ> نوكت |
 تملا ن كلو ةيعساو مركلا ةحاس .هنع هّللاى ضر ل اقف مسو هيلع

 واول وأ هةسقلب بم وهو ةنيدملاواةكم درو نم لكىلع بلاغ

 كارافةيفاعلاهثبا لأ سن تقملابهفرعبوالا ىلو هازيالق هن ديوا هلبع)
 ريغ نود لائكلاو مات بع كسانملا تاغ كناوا كاست ىرتنا
 مرحال ف هإتاقف « كادهىلو تي هللاو نيه ةفتملا ب لاغهيق عمتناك
 حياعجلا عيج نال هنع هللا ىذر لاهقف قدرشتلا مايا موص حاحا لع
 بحاص دنع مود نأ ف يضل ّجشاالو ةقاس اراده كانه

 مرح ملولو ليرطغلا ىفالا مهن ذأ, ل ىلاعن' قاو هنذابالا لزنملا
 هترضح ىف لكأللا اوهغتسا نا مهلع بجاولا ناكل موصلا ميييلع |

 اراد ةرؤص ىلع كانه ةقامدلارادنذاف هل اقق ه:رطت وهو

 رادنوكتال منهنع هللا ى ضر لاقف دامعلا نم ماركلا دنع ةفامضلا
 اونااملدامعلا ناف ىناثلا ال لوالا يركلاراد باين هعالاةفامضلا

 نوعرضتية فرع مجومن ىذلا لّوالا باسلاب مهغقوا نيرئاز قمح ||
 نيح مالسلا يلع مد. ال عقواكمونج اعف ةععاسملا فنولهتسوأ

 بالا, مهققوا مهلا هتبا لبقو مهعرضت عد ادق ددهلا ضرا نمءاح |
 مهعرض' لاطال# ةقلدزملا برن مارح ار عش اوه ىذلا ىناثلا |
 اق ثااثلا بالا ىهىتلانابرقلا سير هت ىنمىف لوزنلاب مهرما |
 تعرشام ان ايرقلان ال مهسوفناوخ ذاك مهحذب مهتاكقاهوب رق ||

 ماناموصمرح لف هلت اقف « مهب ةجر مهسوقت خذ نعذبابن |
 هساى ر اقف ةسّمثالا ضعبهب لقاك حاعحاريغىبع قيرمشتلا |
 نال ك ذو ةلاصالاب جاعلل اعبت جاحاريغ لع اهموص مزحامغاهشع أ[
 كلب هلع  نوكحت ضرالار اطقارئاس ىف قالخا عايج سواق ِ

 دل“ 2 0(
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 ىلص لاق كانه مهناكة كانه مهلثماويوك» نا نومحيو نك امالا
 قلعت ةمكحا اه هل تاقف د مهفاف هبحا نم عمعرملا )سوهيلع متنا |

 قلعت لثموه هنع هللا ى ضر لاف ةمعكلا اراتساب سانلا بلاغ
 همع ملة يانج هشدبو هند ناك اذا ةمحاص بوشي لجرلا ش

 الل كلذ نولعش الل نيؤر اعلا نال سانلا سلاغاشلقامناو هحماسيو |
 مالسلا هلع مد هيل لكقرباك الا عم بدالا نق ةحيار نمديق ا

 انلقامناو عبتلا ككاض أهتيرذل كلذ لكودي دولا ماهقم لاك سيحتاب ْ
 : شارما ني ضبعان 0

 عياوتلا نموهامنا مدنلا ىلعدازامو ةبوتلا ناكرا لكيلا ا

 ىلرفغا برأي لاق تملا جامل مدان ادرودقو 2 هلمزاوالاوأ

 نيح كلم':رفغدقت' :مرآاب كامنذاما لوز ءهشأ لاق »« ىترذإو أ
 هلت رفغ أ امس ىل ةلرش الفاتن 2لءا ':بوتذامأو ن تمد ْ

 ساسو ءارشلاو ةسبلا قلعت هجواف هلك لقف ملحأ هلناو هيونذ ْ
 اداناسن الانا ه ههحو هنع هللا ىطر ىاقق لك ال'تالمملا)

 روجاو فوعلااعقد عسنلا هل عرشق لظوراجو فاعث بح لك
 هنالهملق ملظاو هسفن تهرش ءارم ةريغن ساذلا لام لك ااذاهنالا]|

 لام لا ضرق نم حنتم اهملق ملظا اذاو لطاملاب سانلا لام لكأ

 قوقحاركذأ او ماعطلاركتحاو لاوم الا بصغوءايرلابالا نيج: 0
 مسجلا عج ربل لودع دوه دب ىلسع هقح قدح ىذ لك ءاطعأيرمأ 52

 هتمأىلع عراشلا عسوو اتدلالهأ ىلع 0 ٍ

 ةعهشلاو ةلا تحولاو ةكرشلاو ةعدد ولاوةبراعلاو نهرلاو لسل اد

 |نع نوب دلازحجاذا نوندلا ضءعس ةحاصمل 0
 1 سسسسسئلاللللا



 أ كلذ لك ةلاعمماو ةطقللاو ةراحالاو ضارقلاو تاقاسملابوءاقولا
 | ئشانلا ناو دعلاو مثالا ل ءاونواعتب الو ىوقتلاوربلا ل عاوبواعتمل
 أ نع ءاينغا مهلك ةكالملا ناك كلذلو لك الا باح نم هلك كلذ
 لاقف عوببلا عد ريابادهلاو ةمحلا قلعت هجوافهلتاقف « هلك كلذ |
 ءارشلاو عسلا,ةلصاح ا ةمتلاركش اج نماهنوك امماهقلعن هجو

 كلذكو قالخ الا مراكم نم ًاهنالةقدسصلا الخ رخآ عون ىهف |
 لكالاب قلخما ناخحت تعرش امنا ثيراوملاةمسق نايبىف لوقلا |
 ىطعي الهر وم هغلخ اع درغني نأ مهنم لكب حأ اوبال مسهئاف|

 فوسلل اعقداضورغم اممصن ثراولكل عرشلا نيف. هنماثراو
 ةيعورسشم قلعن هجواةهلتلقف « ملعأ هتاوسانلان يب عازنلاوأ

 ظ ههحو هع هللا ىذر لاقف لك الار هعداو هدد ,ودح ناءيوحاكنلا
 [جاشحا الالح لك ١ناف لك الا نمالا تأشنام حاكنلا ةوهش نا

 حارا عدر ىفىت أ ساعت انزرلا ف عقوامارح لك ناو لال حاكت ىلا
 رماامناوذ كت الملاكس انلا ناكو ةوهش تناكام لك الاالولفدو دحباوأ
 غش ىبرطلا عزاولاب هيفتكم لو ؟ءازع رارش لاقو هبعراشلا
 بائنف ولعت ئش لكى ىهالارعأت هت نوكذلو اعيعشو انيلع
 انفتاح مهاعأ نوكةوانلاورفغت سلام يرزوانملنرثك»و كلذب
 نعةمم اسملاو مقصلاود :رفعملاب امل ءاعدلا مهل ىل اعنأ هللا ب ردت وأ

 عوقولاو انرلاةوهش عدن اكو. تائيسلا نم هانفرتقاو هانينجام
 اماو عملا ع تاهيشلاو مارحما لك ١ نم لصاحلا مراهم اكت ىف

 رطاو ا ليملاب الوكسا عرشاماف تاحوزلا نيب لدعلاو قادصلا |
 |ىلارطاوختا تلام اذاو ةأرملا اكن لسحر لا لائس ةداحاىلا

 نم ئشانل ملظلاو فوخنامدسعو لسغلا وجو لصصح اهضعب



 اسال لكيلا ضم اهميسفر اهظاو اليالاو علخاماو لكالا باجح

 ناكورجشو مص ادقهحراوح تعاح رطن و عمسش شا ذا هنأق عمسساذ اذا

 ارسل هر انواهساس هع بوز كلذ هيلا س انلا برقا نم

 |اهنم لاؤسرعع ن مءادشا اهقلطوا اهعلعق قالطلا تلأ انس تح

 ْ اذاقابتمره اطواهأط : النا فلحو متم ىلع تلطق ا ملعرطنوأ

 تناكو تاظن لوا ,تعجارم بلط اهرريدكتلا كأذ نمدسغن تقار ش

 ىقالطوا قارفي حاكتلا عغياوب نم عاضرلاو ءارب سالاو ةذعلا ا

 دودح عرشلا نيمقىثتاواركذ عيضردلو دوحوو !شارقلاوزوا
 داون نم كلاذك تاققنلا تناكو ةعضرملا قي مشي الث كنذأ

 بر اقالاو نيدلاولا ةقفتاماو لة دوحو عمق ارقواة عدعا سا امكذلا :

 باول مهقوقح ةيدأل ن نكات عار :رماامئاف اهملاو قد 50 ْش
 انهقحاام " امال وهنا تاهبشلاو مارح لك ا نم لصضاما
 ممل ءفطع نمو محرلا ةلضلو نيدلاواقح مظعا كلذديرمؤننا|
 0 و الماانتم دخو انمومتو انمومسه لو انداح ال فيس هنا ْ

 اهملا ىشملا قيطنالدالب ىلا انع امو املجسو انضرم ماماو انك َّق

 لضفلا اووسش الوىل اع لاقوانلاقثاو انعام نعالضفانسفتأب ْ

 دودحناة يعورشم قلعت هجواغهلتاقف « محرروفغ هتلاو كس |
 ناس ىلا ات الرهاط ههدو دعمنا يد لاق لك الان اهاك

 اادلق ةنلكأ كناىجح هحراوج ةكرس تفعض عاحاذاناسنالا ناف ْش

 ْ | ذعتو قسف حبشيْلوا غمشو تاوبشلا لكأ اذاقاباوح كل. طعدرب

 || عطقو قرسو هحرجو أو ضعلا عطقو قحريغب سغنلا لة هد دودمملا

 هللاب فلدو نساشاا ضارعأ فذقو انزورتا برشو قد رطلا

 هو و ىلعالا ميسا هب محل ا ا 0



 ا

 | داو لاعلل هتسمم .ةلشل كلذ لك هريس نر هع كلارا ءاردحلا |

 فءاضقلاو اولعربغ ىلع تاداهشلا لو ةلطابلا ىواعدلااضا

 || فرصلا لالا لكأو وا لك يال ناك هناولو مع ريغب هدا ماكجا
 ْ هله باعجا يلاعت' هتلارعا كل ذلة كذا ئش ىف مقوام ةج احناردقب

 1 ةردقملاهتلادو دج مهيلع ماتت موهنم ضاصةقإلل اوراقي تاج ارجا

 ١١ لصاحاداسقلا و مرادلاو ده ماظنلا طفح ٌبللذ لكم .اع عرش ىف

 | قدعنم ةرافكج دود صبا ضعي ىف عرش اًءاو لك الا باح نم
 أ هل تلق « بنوهلا تلو ف و !اةدامزل موصوأ ةوينكو !اماعطو

 | دالوالا تاهمإ عرب مرو مريب انو دبعلا قع قاعن هجوام

 : هرمرعب دكلاو ةياتكلا ىف بالذ هحو هنع هنا ىدرلإقح لك الان

 | نم نسجا هلقرلانوكيدبعلا لهجوهدمعو د يسلا نم سفنلا
 1 امهءاحامو لضفا بتاكملا لامذخ ا مدبع نأب ديسلا لهجو قتعلا

 ْ | تاهما ميج ر جت ىف الذ هجوو لك الا باح نمالإ] يحياوورشلا
 أ تطلتخاو هلاسارف نإ ثيحب نهقومح ديسلا نا: سنودالوالا

 | كلذ بيسو نامسنلا تل ذل ةراةحبج نهبّمِع ناك هثامب نههايم
 : بصل ةمءورشم قلعت هج واع هلت اقق : لع أهللاو لك الإ ب اح

 ش 001 مهعامشاو ةاضقلاوع ءارم اللا نم هباَوذ ررتابسو مظع الامايجالا

 ِهباَوْنَو مظع الا ماسالا الولمت ًاوهورهاط ههجوهنعيتبا ى ضر لاق

 ْ نيدلمأد الو جودا نم ئش مقأالو ماكح الا نمئشذفنام |

 : الولف لكس الا باح هلك تللدب. لالالا ىلصأ اوراعش مالسالا

 | نم دج أ الو ماما بصنم ابيها الو هتيادوو دج. انيماعت املك الا
 0 امةبلاطملا لبق هيابر: الانمشع نئدلا ق وا ىطعناكو و ةياون

 ىلا ىلع نوردقبال 3! مهلك قلخمأ نا ناكل ع نكلوا ءامل الوالوضال
 هو أ حس سل سم سسوس بسسس يل حبب سب ياش 5

 - اعمل صم سمس ممل ل ل ييسس وسل سمسم سس اع و 2 ممم تلح سس سو ل ل



 سن( 5#

 أ مهسوقت اويل ةكوشلا طفلا اذه
 تيل حارا صلخيلو نير لاو ةقسفلا نم مهلادعو مهلاومأو
 داهج ناك الو انرعأ مظنناام ةكرشلا باعحأ الولف نيزسملا لام
 عيضت تناكوركاسعل | ع هنم قفني لام تدال ورك اسع عجالو
 ىخأتلأس (توقان) نيملاعلا نر هلد دم اف نيعمسأ قلما حلاصم

 روهمج هنع هتلإوضر لاقف الماهماقم نم لكألا كلذ صفن له
 ماقم مالسلا هيلع هل صقنيمل هنإٍرع نيفراعلاو ءاطعلا نمن يتق
 مهماقم مالسلا مهملع ءايبذالا نال هلاكو هل_ذق هيديازتل ب كلذب
 ميشلان اك ىتح اهم ىلع ”الالا لاح نم طق نول متي الق قرتتلا اًئاد
 ةرعشلا تلك ال مدآناكم تنك و لود هنع هّنلاىّصر نيدماوبا

 ىنلاهينب تانسح عيجسذا ةكربلا نماهنم لكألا فلصحاملاهلك
 ماسحجالا ملاع ىف اهلّدم تاخ_سحنا نم هلرادلا هذه ىناهومستك أ
 الااوباوهن ذاحاور الاملاع ىف اهلثم ملسو_هملع هللا ىلص دهن ناك

 تلقفو ئئ مهت ائيس نم هيلع سسلو مالسلاوةالصلا هيلعحاور
 هنع هّنناىدر ل اقف اهأكو هر هضلا تاك هل هلوقد ندم ى ًادارعاق هل

 ىدحو "ىلا دوجولا ىصاعم عمج لي وت فب اجا ىنأر دقو' هدارم |
 ترهطو ىط»ىناهاك دوجولا ىصاعم تعلارو كلذ قه اسلا|

 عمسا مل ةومف هذه هل تلقف ه تافلانغلابمهسيئدت نم مدآ ىنب عمج
 رئاس ىف لم اك لكأ ىهو سنه نع هتداىذر لاقف دحال اهلثع

 مكي هدعا نم هينمل مّدقت ىدلا كنا اذه لهفهل تاقف هراودالا |
 مهلك سو ؟دح هنع هنباىضرلاقو تالزلا, نوصقت.مأ ثرالا !

 م ل ل ا ةكطل
 . م سش

 ا يا_7 2 ث2سسلسلللللللىرب9قي7ل1 يت تتتستت9؟6؟5أ ب ا سا ل
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 طرشب هل تلق هرادلا ذه ىفهتلاهدارا ىذلا بابل ءاتشالا عقوام

 نيعتام ٌكلذدنع هللا ذر لاقف رافغتسالا هرتكص ومدنلا

 ناوخانم نودودعماورمدا اذامهن الامزح م-هماقم صقنالاو
 كد :النيضمؤملا صاوخلا مادا ناكلذب ملعف نيطامشلا
 رارداعآأبام فالخ تالزلا نم ةلز هباكحتراب ىلعلا همام نع
 دهم فراض ةينشاوف رب نيدحتةْرلا بح اصاميسال ن اهزالا
 لقا نم هيلعوهامليرا هحو ىناهعقربردق "لإ نس الا ند

 دوهشو بعلاووهزلاب الةنكسملاو ةلذلاوةشحولاوراسكتالاو
 | نيح حت 7 ةلربكل هنا ةهجحر نم طنعت ناىخاامكاماف لكلا
 هعمفعاو للز تاعاطلارثا نم كنطاب فناك ىزلا سنالادحت
 نباتا ساس الا ىلع كناف هندا نملصولا عاطت:اوةشحولا

 ةيصعم متااطغ نبال ؟ا مالكنمو بادرالا بو نم بارتلا

 تح ساواز ع ترواةسعاط نمريخاراسكلاو الذٌتْبروا

 نلف نه هنو نم عناطارطةاموهانهرابكتسالاو
 ةدقو 8 مهفاق هنمالاج نسسحا قسافلان وكي كانهف قسافلا
 هلت عقو ىتلا هت ءقاون هينبلرع الارهاط ىباملا مالسلا هئلعمدآ

 فوقص هيدي نيب ةكئالملاو سورعلا فزتاك اهمف فز هناف ةنحملا ىف
 فعلا هيلع ترشثدو هنمءامح مه ,ءاصنأن دوضاعغم دوه اكس

 نم لك ىضرصفلا تو هاو رهظلاد عب ثاذلكتامومشلاو
 جاشناو للحتا مالسلا امسييمل 2+ اوح نعوهنع ترياطنو رع

 طاب ناكو ةصقل ارش 1ىلا ناصع نم قر وامل امسهمل 2 ىدونو
 لصولار دق لع فر كلا ملا كل ذب قوذيل فراع لكدنعةلالاكك لذ
 بحاضص تنافهتفالخ-و هتيلوجر لف نيقبرطلا نم هير فرعد و



 | ءمنموسلما

 ١ رو نال يح ل روزا نطق لاول فد .طلا
 !ىلتنل ىهالولو ةنتنملا ةدحاملا ةعقالا ىلا حبا ححا تغمأ 5 بيطلا نيللا :

 لمأكلا نذاف هلتلقف ب منوقاق فكملاوراخدالل حلصي ملو نملل
 ىف قرمشتو برغت' ءاعسالا جن تازمؤجج تناك مهتير ذ نم ْ

 نولكد تح يرانا او دعدلو ةدرلاتتؤ هملقو «يدح

 مانلاىف تبأر (توقاب) كلذىف لاطاو تارا عضو جي اكلو
 تلقفو لالا نازيم مشامما باتكلا اذهنتك (ىلوةيالثاق 1ْ

 هكرفأ © وشل ءفلرامخ 'لايهملق ل غشا نادمعل سدل لامتق مغذ هل
 ناك نام سدو د هيا رر ااه طم نال ءانكاو لقت ملا

 ةيسصعم ناكن او مف ,رييصقت نعمأت رفعت ساو انمطعان لص ةءعاطأ
 ناوانرعأ ةفلاع هراكبوا نمانرغغتساو هيلع اهريدقت ىلع أت ده

 قد رط كلاغيرق دقو هماقم قب اللاو هام لعق اوزسوزإاعغ ناك
 لضفأ ىننأ اذاو#: ىهتنا كندي ىلعهب رحتام لكق لانعتم بداللا
 لق مظعلا تاهلا اذهتستتك افق ىل لوقي هنع هذناى ضر نيدلا

 هناء يا نم ةريثك ة عاج دتكو هقبتكو تظةتساؤ هاسنتن ا ١

 دحاو كن نازعم هنعحير ذيبال ماكتحالا نم هوطعام عي نازيم ١

 هعزاشم نم مس ازرتسملا اقوذ هن ققضو فتاملا اذه مق ن دمه
 ديريام دو لعر دقي الدمعلا نال كرت 'وأ لعف نمؤزسق: سملارادقالا ١

 طغد هحراومخ باّوينوك نأ هلغاءاوكص اك هيلع هردقإ قمل |
 عراشلاءلعح ىذلا هقح هيطعد موس ذموأ دوه: رماه ةمزرب لمع لكف ْ :

 دوجولا ىفهّيرو دروهظمدعلَناريمألو هلك الفز رب: ملاماماو هل ظ
 ا :. أر ناف كلقرظنافزر املا لعفلا ىنحرمشلا نا ىنأ اب مخ مناف 1
 ْ ا ا و ْ:



 2000 ت ةنارهش طفل
 ] ىعامتاد بالعقلا فوكع نال كل ذو ىطخت ال نازيم ةذهو دوم

 || تلق لّمأتف كلذل برطضا اهنم هخرخم نم ةءاحاذاف هللا ةرضح
 |( ىهىلارومالا ل -غلالم طعن همق نأ فت اهلااذه نمدخ أ مهي ارو

 | لوقيو ةراختسالاو ةرواشملاك ةلمقت رخ ارومالعغل لئاسو
 | هلا_هعال نئاكهناور قام نافةرواشملاوأ ةراعس الل ةدباق-ىأ

 || لوقن د ةروشم ىلا الو ةراختسمملا هيو ذمعلا باتحال نئاكوهامو
 | ريع ىلع كمهو نا ىنا اي لعا ههجو ريغ ىلغ فتادطا اذه مهقنل
 أ| اهنازم# ارش اهروم آمةروشملاوا ةراوسالا سف:نال همم. ةح

 زخاوا كلرت نم ءاوسانيري ىلءةززابلاواةزرابلاريغ لاعف الانازبم
 امغق ل ناو ُكالعق ىلع هبا ده اف اعقو ناف امهملا عرسشتلا بدن دقو

 كلدل عوقوأامدع لعمدمجاو هرغاةفل اذ نم .ىلاعن شارفغتساف

 | (سانم) ملعا ىلاعت هللاو كسفت نم كحاصمت ملعاةناف ةعاطلا
 هناي هغضو ىلاعنهّشاو نسلبأ قش ىف كه ضع هللا ىضر انخيشل تاق

 || كنم ئرب قارقاو هل سوسو ىذلل هلوقبو نيملاعلا بر هدا فاخي
 | الد نمو هر نم أر بآي نمو كشالب دحوم ىلاعت هللا فاخي نمو
 كلذ ىف هنع ىل اعت' هتباةن اتضح هذه هنع هنا ىنر لاقو كش

 | وهاكنطاسلا ىفهلاد_ تعم نوكي نا الذ هلوق نم مزاد الو تقولا
 الف تقولا كلذ ىف ناماللادقتعمن وكم ناري دقتب و نيقفانملا نأش
 ١ تأرظ ةهبشلاكريشم توعولعل ىتااب كابرديام مث هياصصتسا مزلب
 | عمر ازوأف ملاعلا فكرشلاورمتاكلا نس نم لواؤهذا هرظن ىف هيلع
 | ىسرلبا ىف ءاذزعلا نيب ىالخا لزي مل واهريظن اهم ديل ءرانلا لها
 ا ةيناع كناوص هلوق طمض ىلع ف'الذملا ىنيموالمأ مسمي ناعم له
 ١ ى ممملا مضن لسا طبض نم مههنم نا لسأو هيلع هبا ىناع اة لسو
 تت ا ا مج ل
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 (دجربن) معا ىلاعت" هّلداو يملا تمنن هطبض نم مهنمو هنمانا ملسأف ٌْ
 نمءأهس هقحلا نياقثلا ريغ دحا مث له ه دع هللا ىضرانخس تلأس :

 لجوزع لادن ع ءادعس مهلكمأ ندعملاو تاينلاو ناوماو كلل |
 ىلا_عن هتبادن ءدرعس هلكن يلقُدلا ىدعامهنع لاى ضر لاق
 هللا ىضر لاف كلذ سيسامنف هلتلةق « ءاقشلا دل ظحالا
 اهنع نولزنيالواهنو دعتيال تاماقم ىلعاوةلخ مهناله-ذعأ
 هلتاقف « بحي لف هيلا دفق رتلا هنأش ناالاءاحاماتشلاو |

 لاقت لغسلاىفو هيف نوكي م اولعلاب صاخ كولسلا مسأله
 ةعورشملا ةوعدلا ةياح اياولع كل سؤام_ميف توكيهذعهتلا ضر |
 « ديعسو قش مهّقرمالا نع درحخاىدارالار مالا ةباحايالغسوأ|
 هيلا نهتتيامو هماقع ملعهإنوكت نأ قولخم نكمل ف هلتاقفأ
 نأش نمو نكم هللاىوسام لكنال كالذو ال هنع هنا ىضر لامتف |
 بس هح راك لذامئاوهناذلابعمام اقم لمت النا نكسملا |
 ىأوه مع الو هنرعلا اطعأ ئذلاوه مولعملاذا هلع ىف قيسام ْ

 ىذلاهماقم كردننانوكلا ةؤرعمةداغف هيلاريصد ام مولعملا |
 قرتلا مسا نذاف هلت اقف «: رباك الات فاخ انه نمو هتباهناله يق أ
 ذاك ل ذكرمالاو من هنع هللا ىذر لات فرشال ة نه وءالتلانل ا

 ةيترملاوءادعس ههاك اوناكو نيطقثلا نمدحأ قشامافرش ناكولأ
 رعأ باو ةيفاعو ءالبلاعلا ف نوك,نأامتاذل بلطنةرحلالا|

 هةيصان نادهش نم لومتب هنع هللا ىذر انغيش تععس (توقاي)
 دنع ةيصانلارذخ الا نالربكت طق هن مرو صل ىلاعت' قحا ديبأ[
 ناهدوهش مدع لاح ىق دسعلا نذاقهل تاقد هع لالذا نرعلا

 مدعام من هللاىضر لاف ةرورضربكلا هقرطب قحا دبه رصان ْ
 ا م لا وج وتم

 لدحا
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 الفمهمماامامالاسلاو ةالصلا مهملعءايبن الا الاءادتباربكتل نم دحأ
 | ىتدعااذان وان رخسا عب مهضعر ذختي نا ءاشدق ىل اعن هدا نال

 : مزامق ةيانعلاو قيقوتلا ةيناثلا ةلاحا ىفهقزرهدسع: ىل اعتق مكمل

 : نوورعدال نزلا تاقول_خغارئاسد قدقطو :دامعلا نمل قلخام

 نعردصنت ال لوم هدع هللا ىدر هةءعسو 2 مع أ هللاو اهطربكلل

 ّْ كلرشلل ةساحلا تءاح ن نان ق هلتاقق «< سد ةمالا سود.قلا

 ْ نع هرودص خيوناتاو ةكرشلا, هلّسض هرع نع هللا صر لاق

 ْ تاساننلاظعأ هتاف ةرطغلا ىلعادولوم ناكف نيوكتلا ْ

 | اذ مل هل تاقف ديب امندلاة عج ملم ديلا هنعهتلا ىضر ل اقف دعلل

 || قثاةحلا ىفهللصأال هنال هنع هللا ىضر لا-ةف ضراعءلرشلا نا
 ٍإ هنلاىىذرهتععمو ب دوجولا فكي رش ىل اع هلل سل ذاةيومشملا

 أ نا نكل لو ضف هناف كمو توقكدنعو لأست ناكارالوهقيهنع
 ْ معأىلاعت هللاو رح الوذ3:لاٌو سالب اءاك كتتنس توق كءاج

 ْ هيلع ىسع لول دم نعدتعدتنا تو انيس تاآس (سام) |

 | كلاومأ اول_هجاف هلام ثيح ناسنا لكس لق نيراوعلا مالسلا |
 || نعانغلب هسنع هللا ىىؤر لاق ءاوسلا ىف كرولق تسي ءاوسلا ىف

 أ مالسلا هيلع ىسع لاقانل لاق هناهنع هللا ى در نيدلا ىيهععوبشلا 1

 دس عت ” ةقدصلا نادرو دقو ةفدصلا ىلع مهثعأ هناككالكل ذأ

 ْ 8 هرم نمأ أنآرقلا ىفو ىوخسا شرعلا ىلع نحرلاو نجلا ْ

 || كيلع بضغاذا د فسخ ىنع ضرالا رف سخي نا ءامسل ا ىف |
 ْ بدذغ قطاةقدصلاواذداثدذحاىفو بضغلا قرطاورذح اف ش

 1 مالسلاهيلع ىسع سغااماورظناف هع هنناىنذؤر لاق مث برلا |
 ْ ىسع لاق كد فالالا صح وا تطاول ْ
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 1 مهنمءارع لسعلا مهل اص بلقلاب قصام املا ب نانمأإ

 ني جلا ةداسع ىلا وعراسف مهول ةعباتمييواق نا هلل مهيلح
 تاق « مهفافاوعراساملره نم لمعلا ناكو وكل ذ ىلا هاعد

 ىلا ف نمؤلالوه انمعامالسلاهسمل دى مسع باطخ نذافدهل ْ

 | باق ال هناف فراعلا اما لاملا قىلاعنهتد كال ا دوهش نع باح ىف أ

 باكا قوه نمل باطخوه زهنع هننا در لاق نالوا لمعدل

 هللاعم اكلم هلىريال فراعلا ناك اذاف هلت اقف «روك ذملا

 بوجولاو هدي فام ةاكنلاجبارخا هيلع هللا بج وأ فيكعف
 فراعلاهنع هلئأ ىكر لاهق 5 كلما رهش نع اهرفالا نوكمال

 لكلق تةش ناو ىعرتال ءاّوسأ همقو كلملا ىعرب ءزح هيفؤ عساو

 ع لاملائري كالملا ىعدب ال ث يح نموهف كلا دب فراعلا

 اوجامحاام لباد امع هنم ىطعمل هيلع قالختسالا قدرط ىلع هدب

 ه|سيلوةاكرلا هنم حرخي مروج لام ىف ىصولا ك3 هك هملا

 هلعج قحا نال بيصم كلملا مهؤاعد ١!ثوح نموهو ّئَشلاملا ف

 هيف نيفاهق_سم مكلعجا هاو قفت اوىلاعن لاقاك قفز اللاكلام
 ىلاعت لاقو مارح كملع ك1اومأو مءام دنا لسو هيلع هّتد وص لاقو

 ناكالةهدابعىلالا اومالا فاضأفةنتف كد الواو مكلاوماامغا

 هقبرصت كثيبح نم هل تاودلا لعح لا اومالىلا* ل

 دسعلاكلعال و حاملا باتك ىف و هدا نود هلدكلم ثيح نمال هيف

 هنالعفروك ذملاانريرقت فىخااب لمأتفرهظالا فهديس كلمن

 اهح ارخا كح ناكف ةاكز هيلع هللابجوااملالل دسعلا ةمععمالول
 باوشلا كاذب هل صغ هدف ىلعر بصق هبوب ىف ىزر نم يح

 نولماقدا ف دعا اتا حس ع اذهرحالاو

 م



 0 كاقنل ؟

 ا قدوه لو لارا وا كلذ لعات

 ا ىلا لممتاكا سهلا ناله سفن لاملا ىفالل املا ىنام ىلا لمملا وهام ا

 ناكواذار>وهذاهناذإ الاهتاوهشواهراطوا ءاضق نم هيفا لاملا

 لإ ليزلاو بارتلا يم الاكالام ىعسام هنبعل ةقمقح لاملاىفدهزلا
 ةح دهزلا ناكول لوقن ا ذكو هلا سوفنلا ليم دعلالا ظ
 ةمرانا كل ذكوديلايوك امسبما نع انبهنل لاملا نيع ىف

 ش متاناكو ايولطم كل ذك ٌةرخالا ىف دهززلا ناكل لاملا نمع ىف ةقيق 3

 ! ىذلا باها الواق كل ذكر مالا سلو امتدلا ىف ديهزلا نماماقم
 اهيف ب اجحالةنجيا فالخع هيف ده هزلااجم بلطام لاملا ةسد ىف َْى
 ١ هرج لى ءازجحا ينمعضةبدعو دق ى اعنا: هدا ناف فيلكتلا مدعل

 |[!| فاعضا ىلا فعض ةث :ابججبسم يللا اهلا ٌةمارسشعد ة مسا لعج ىتح
 توغب ناكو مظعاهنمر ريثكلا ناكل ابا ل دلقلا ناكولفد يشك

 || نم مظاالوذلا  ميفريصن الوإمعنلا نماهيفاممسظعاةرخ الأ نم
 | بعين الايثدلا ف لاومالا ةرثك نذاق هل تلقق «ةهدهاشملاو ةيؤرلا

 / لاقاماهباج مدع الولور## هذع هلا يضر لاف مهيب نع نيفراعلا
 ( ناكولو ىدعب نمدحالى ذي الاكلم ل بهمالسسلا هيلع ناهلس
 | ىلاعت' هلبانع ءمهجتام ءايدنالا لأسم فيكو لا نمل باح هيف

 ظ لعل هللا مم نيقراعلل باج ام دبع نممانررق ىذلااذهلو
 || نئماف انْواط ءاذه ىلاعن' هلوق. ف يدكحتااراري ةىنلا ناولس
 اهبنع عقرف باس حر يغب كيمصاوا

 ش ظ عناملا هم عما. قرص لاو برحن

 ا نيثاه نب عمي فراعلاا ذكفايندلا فةلجمم ةنجب هصتتخاو ىطعملاو ١

 |١ هلوق نع منع هللا ىَص را -رم) معا هاو نيتنحا

 ا م نم فما مل ىاوبرش اواواكسوىلاعت
 ا سس سس سس سيل اس مسيل
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 || ىمر لاف اهريسغ نود نينوالا نيد هىلاعنهّلدا صخ مل دوسالا
 اهملع دازامو اهاكن اولالا لص أ ا.هنالرك ذلاامهصخ امئادنع هللا |

 ةريغاارهظ# ةداوسلاو ضاينلا خيازتما نم دلو هند خزربوهق
 ناك ضايبلا نم برقاف كلذريغ ىلا ةرضأاو ةر او ةردكلاو |
 | تلأس (هوج) هسكعو داوسلانمربك هيف ضايبلاة يك |
 | ىلهتيهنعهتلاىدر لاف لمالا قىلجتلا نع هنع هنا ىضرانخش ٠

 ١ ماسج الل طسوالا ثاثلا قوراد الل لّوالا ثاثلا ىف قمنا
 | هللا لهأو ةغيشكلا ماسج الل ىلهتيرخ“ "الا ثاثلا فو ةفافشلا

 اذهالوإو «.ةدمعلا عمي نا ىتشامو ثاث لكس دأنوقرع) ىلاعت ||

 || نم هناف كلذ )عاف قلما نم دحالىلاعن'هتفرعم تحام ىلمتلا ||
 || ىلص هلوق نع هنع هللا ىضرانخيش تلأس (ةدجريز)رارسالا لع |
 ىكر لاقف هلؤاام امتقو لؤالةالصلا لامعالا لضف ل سو هيلع شا

 مزع نموهقركسلا ناساءاّماو مولعمرهاظلا نسل وههخعهّقلا ا

 || ناكل ن' الا ىلادوجولاحاتتفا لوا نمايوجوم ناك ول هناهملقن ||
 || اض أ ل وق هنع هللا ىضرانهش تء ملت قولا لوا اذهفاءادم ||
 هيل عفاكني> هرهظىفاك أدبواهنال مدكاندبأةيلواث محن مهلوأ |
 ظ اذه ةدامبع ىعسات#تقولا لوال ةقبق- ىلصملاوهاذ عفمالسلا ١
 ْ نوف هغماكتو ىلسدملا اذه دوجو تقوىلاك انه نماهرحاو ىلدملا ْ

 ادق: اعرش تقولا لواهتالد عم تقولا اذهددمشماذهن اك |

 هيونيورسلا اذه نطغتينأ ل صم لكل ىننيقهيدياتلك ري ازاح |
 تاس (ةجزوريق) ملسعأ هتداو هب لحال !و ةالصلا قهتيندنع ا

 تلقف ه ايندلالاقف ةرش الا مآ ايندلاةأشنلا قلك اهاانخيش
 هرخة الاو ط الخخ اوزييعرادايثدلا نال هنع هنا ىضر لاقف فرك هل

 راد



 هما لع

 قوه ةرخ الا ىف املكف ءايقشالا نم ءادعسلازيمتذ طقق زيمتراد
 كلذ ع هلفشكنم انإباحرادتناكامل نكلو كشالب ايندلا
 رباكا ل عصف يكف هلت اقف « هلهدق هلفشكد ل نمانمو هؤرعف
 نمايندللمذلا عقيم هع هللا ىىصرلاقف .لامكلا اذه عمامتدلامذ

 ديىلعاوك1 سد ل نيذلا داهزلاو دامعلا ضعن نم عقوامتاورباكأالا
 عراشلل عّوهام اف اهذر اك الا نمدحا نم عقوناو خايشالا
 ظ ملاعو مالاوامو هتناركذ الا امقأم نوءعلم هنوعلم امندلا هلوقىفف

 ارورشلان ماهم وامل و هاماو !هتاذلايندلا مالسلاهملع مذاق معتموا

 ضعب لوق ل« اذه ىلعو لجوزع هللا نع نااوداكن لاو
 ||| هّمأ قعدقف ايندلانيع مذ نم لوقت اريثكص هدعمسو نيؤراعلا
 اهلعقوه سسلامدلا ىلا سانلا امش ىتلارورشلاوداكنالا م

 ةيطم ىهف ايندلا لعفال فلكملا لعف رشلا نالاهدالو ا لعفوهاماو

 دحا تشد. النا بحت ىهو رشلا غاسا م. وريخنا غلبب اهيلعدمعلل
 ةرضلا مهزذخأت نا فلختو مهيلع اهويذح ةرثكل اهدالوا نم

 مهتيبرت ف تيعنالو مد#داوام اهنوك عم ةيهاريغ ىلع ىزخالا
 هرخ الا ىلاريخنا لاعقا عيج نوبسشب مهنااهدالوا وقع نمو أ

 اولمجام مهنا لاحاوةرخ الا لامعاو ةرخ الآ دالوال اا نولوقترو
 اهدالواىىتلا ةسصملارجا اند الف امن دلا الا ةحاصلا لامعالا كلت

 ناكنمو هنأ قحلهاهوهلد أهمذن مفصلا اث اهدالوا ندوألا

 دبعلالاق اذا ثيدحاىفو ب لهحأ ةرختالا قص وهف كلذكتا
 ىلاعت هاو لح وزع هيرلاناصعأ هلا نعل امثدلات لاق امندلا هتبا نعل
 وهله ماجا نع هنع هنبا قطر انطحش كاس (ةتوقاب) ملعا

 يلل> موك ك اح لكن هنع ىضر لاقف هبكحامب هيلع موك
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 اماهيق كم ىتلاةلأسملا نيعل عداتوهذا لا ناك هيفو هب ؟>امع
 مكن ا عاخا ىلع ماح هيقوهامب هيلع موكحملاف اهتاذ هيضتقي
 ىضرانخيشتلأس .(ةشنل) نوملاعلاالا اهلةعامو كلذب هلع
 له اثكلا لهأ اوغلاخ لسو هيد ع هنا لص هلوق نع هّمعةئلا
 هنع هتناىضر لامتف ضاخ ما مهلامعارئاس ىف ماع ةغل اخ اررمالا

 اورغكو باتكلا ضءساونمآ م هنوك ىفمهوفلاخ هاثعمو صاخوه
 ه.لع هتدأ لص ارم اتقالمنحس كلذ نيم او ذب نا اوداراو ةضغس
 دارملا ناكولفالاو ةنيغم ماكح الا نمروما ىفالا مهتفل اخت لسو
 نم هيانزعا فالف نيرومأم انكسخل قالظالا ىلع مخل انتقل ادع
 ىقرلاقف تاتأكلا ل هانق هلت اقف . هياونمآ ىذلا ناممالا
 هنناىضر لاق دك تاقق + نوكرشملاال نو ,رفاكلا مه هنذع نبا

 اما سكعالو رفاكك رشم لكف تاك هيت أت ل كرشلا نال هّمع
 قحاهيذخأت نأ للفورق؟ اماورخ اهلا هنئا غض داغح مولع# ةكرشش

 دحجوةلاسرلاكديحوتلا عباوتبهرقكأو جذع ىذلا هلءالا اذه
 رصرقكمس هترعرؤ ةموق نع ملعلا غم قنحلا ةزكسوا هب تءاحام

 هتداىضر اننيس تلأس (ةدرمز) معاهداو ايهبارضاو سقوقملاو
 قالخالا مراكم مثال تعب سو هملءهتنا لص هإوق نعهنع |

 هنداىلض هللا لوسر ةثعب دعي قير ل هنا هاشعم هنع هدا ىضر لامتف
 نابادقيلسو هلع هلناىلص هناف اديأ قالخا فاسغس لسو هيلع
 فوحو لو شو دسخو ضرح نم اهاكاهفراصم هدنعت رشا
 فاسقسلا نءاهحرخ ادق فراصملا كلت ىلع اهارسانقاهريغو
 الف ىلا لاق مذلا مسامع لازاو قالخا مراكم اهلك اهريصو

 هلوقب مهارا حدموفأ ايف لقتالف ىلع: لاقو ىنوفاخو مهوفاخت

 فا



 هللا كداز فصلا نود لا نو هد 1 يودع تار لل ا

 تان الا نم كلذريغو نيئثا قالا دسحال لاقو دعن”الواصرح

 أ نملالا قاللخ الا ضع تانتتجابرماام ى اعت هتبانالعؤرايخخالاو
 (ةرهوج) مالسسلاو اضاف اسفساعلعح وا هوراصم ٍاهفرصب

 ىمهنباريغ ةسوث نم صال ا نع ةمع هّلدأ ىكر انزيست تلأس

 ال ىلا_م هلبأ سيسر ومالا بجخأ اذا هنع لاى مر لاق مس

 ضارغالا نم اههريغو ارذحوا حيل هداق نم ناف عمطلا بردت
 دوما نمهيق باقتدام عيجج قب وعت عش ىو اعط ماتا اذهل قاذاف

 نمهنع هدأ ىذر انذيشا تاق (توقان) لحوزع هللا نعامتدلا
 لاف: اعاردتسا مهلقاو هسفن ىفاددم مهرثك آو ءاياوالا لكأ
 لاعالاب ايف لمعو ايندلا لخ د نم ءاماوالا لك ١ هنعمهتداىبضر

 ىح قلما نمدحا هب رخشاالو كسسعت دعت : لو ةحماضلا 1

 لهو هل تاقق د ةرذهذم صقنب مل قوم هرجاو امندلانم جرخم

 ا 0 ا هلاك سانلاة فرع ىلولا صقنب ْ

 لازبالق سانلا هقرع نم ءالملاب صخ ملسو هيلع هتلا ىلص هلوق ْ

 ةحاصلا هلامعأ ءازج ىفوّتسد نأ ىلا نيدغتعملا بولاق ىف هلموةيدولا
 مهلهلاكر ,وهط نمالا قلخا نطانىف اماقام ةيحناو دولا نالاهلك

 اسلم ايندلا نم حيرخي نا قملغلل هلاكرهظ نم لاوخا نسسحاف |||
 لخ دب لهف هلت لقف *« مالسلاو ءاوسب ءاوس ةحاصلا لامعالاب

 هلخدي معن هنعهتباىضر لاقف حياردت ساوركم ”ىهلالا حوتفلا |
 نيعون ىلع نآرقلا ىف تغلا ىاعن”هندارك 3 كلذإو يار دةسالاوركملا

 لهأ تاولو ىلاعن لاق قلاب لقاعلا حرب ال ىتح ناذعو تاكرب ل
 لاقو ضرالاو ءاهسلا نم تاكري مهبل ءامتغلاو يأ اواونم" ١ ىرقلا

 دلا تف )18( 
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 لوقر ماتو دي دش باذعاذاباب مهءلع انتل ن خا موك وح ىف ىلاعت
 ملجتسااموهزب مهل ليقةداعلا مهتبجحا ملانر طم ضراعاذهداعموق

 امال ا ل دايس يا ل كدليل

 لذوايقرتوابداثلاطعا ما ل ىلا يالا
 الاوحا كاطع تق لكلا هللا ن مة: اذعلب ركع وه نسلق سمر
 ريغ ىفتالع هج" هناف همر ذحاق قل“ 1م الامقا . اع. تحوا|

 ذآ بدالا ىف كن اننا دف ناد لارقص ةرخ الا ىلا دام فا مطوم ا
 هذهىف هلاوحاو هلاعاجي اليت بلط نم لك نافكلذ تيلطأأ
 ظفحاذاف هلت لعق 5 هته ةح همضتعم ال امع ن ُّط وألا لماع دقق :رادلا 3

 :ةماروااّم ةجنن ىلاعن قا هللحتو هتيدوبع ىف ماقتسا و دمعلا هنا :

 اهوبق بدالا هنع هلباىضر لاق اهدروااهويق بدالا نم لهف ٌْ
 لهفهل تلقف « ةيناسقنلا طوظ#ا سياوش نم ة يلم كنا ْ
 نم مهيدي ىلع عيام ىلا لدمو تافتلا 0 0 ١

 نينوكسحلاري اخذ ٠ نم ءيشىلا لمم 0 0 ا

 1ْ اف مهنادب اريبدت نع ىتح ئش لكن ع قم لاغخ شالا

 ومالا كردانم لكأ مهل هق ه] تلق « ءاودس مهدذع درتلاو ْ

 اع ملاوعلا ع صح لباق ن نملك اال هنع هللا ىىضر لاق اهنسقرقو ْ
 اهدرو قاب ءايشالا عيب ذاو هقح قح ىذ لكى اواهيسان ْ

 هع هنأ ىهر لاقف سيف:دمشم اذه تاقف ه قحاب. ق2اىلا :

 هللايضرانضيش تلأس (هدحرز) ءاشد د نم تود هننا لضق كلذ :

 لاق ايش كنمىلو لمقنم كتتذتت قو ىلاعت هلوق ىنعم نع هنعأ

 نا ىلع مالسسلا هيل أب رك هبني نا ىلاعت قحمادارا هنع هتلاىضر |

 . مسيسجلام ١ فما تسصما ك0 ا

 امم م م يسم ا ييسسسلا | دعس
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 أ|أ نامل هدوجو لاح ىف امنم نكما همد.عء لاح ىف هتندمعلا ةيدومع
 ىوعد الو صضارتعا هن وشا "يب ىذلا ىلكلا ملستلا نم.مدعلا

 ماكعساوه دوج . و دعب ددعلا لاح فالخ ملاعلا نم ئش ىلع ةدامس
 || نذاف هلت اهتف « هرغ نم هسفن ىلع قفغشا هناهثاعداوهب ارو هرظن
 . ||| مدعلا قمهتفص ىلا مهدوجو د :مهعوجر ديرعلا تالاح فرشأ
 |ارعمأ تيلهنع هتناىطررع لاق انه نمو مهن هنع هند ىضر لامت

 . || ريغن ضعب ىلع عئاقولا ضعب جرت هسفن: ىأر نيج كللذو ىندلتم
 || هنع هتناىضر انغشتلأس ( شخ ) مهقاف عر اشلا نم عجرت
 | ةمتيرطك عراشلا ناسل ىلع ةعورسشملار يغلا دارو الاس ترت نع
 !| ةمومذموا ةدوهم ىه له هباعحاو ىوملا نيدلا باهشميسشلا
 | ناك هنع هّللاىضرلاقمث تادنلا,لامعالاهنع هّللاى نر لاقف
 || نيذلا- الؤه ىبر ةزعو لوب هنعمهتداىضر ىلوبتملا مهاربا ىدينس
 || دامع نمالاح أوسا فرحا لع باعصا نم نوضرتيو نولمذ
 1 ايندلاروهاللضصتت ىلا ةلمسو هّشناىلا تادرقلا مهذ اخنال نابوالا

 || نانو الاداسع ناق كل ذريغو مهل قلما دايقناو سصتلاو هاما م
 | ايندلا ىلا ال ىل اعنا هتداىىلا ةيرقالا|هوذختاام مهنا مهنع هتءاريخادق

 || هناا وا هج ىتلا ةقرشملا فورحن ام ذه ل ارجتسا تن فيكو مهفاف

 | ءارشا لي هحت ىف انرهظا نيب هم لاكو هيانتكح ىنمم ىلاعن قحا
 سررت قف نولوةتاقهل تاق #* نائوالا داسع اهلطمل ةنسدنجج

 لاهق اهاوقوب نا نيديرملا ىلع دهعلا دخاو ةعورشملا دازوالا

 | ىذرلاقف كلذم تاتو : هلعقتالو ههركتاعوه هع هتلاىضرأأ

 هيف هناياو قولا مدع نم ةدهاعمل بح اص نمأرال هنع ها |]

 ىلص ادت عناب نم قح ىف ىلاعت لاق كلذ نارسخماةفك ىف عفيف
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 كلذ بقعف هتلا نر فت ساو نهمد اسف ءادسنلا نم وبل عكا

 0 ىلعدسعلا ظاواذامث مهقأق ٌنهدن ف سدا كلذ نالر اق<ةسالاب

 م«اهؤرق قسبف عإ عراشلل دارملا سلقلا ىف اهريت ًاتاسهذ دارو الا

 راصودروب دعت .ماذامفالخرخ 1 لحم ىهللقو تلفغلاو ةداعلا

 دمي هناف ناك ت و ىاىف اليبس كلذ ىلا دجو ىتم ىلاعت هللا ركزي
 نمهمظعا ىلاعنهّننا ىلع هب هنا امفاو اقداصاهحوو ةوالح هساقىف

 ١ نورب#ةيفوصلا ناهإتاقف 9 ااهنواليلدار والا ىلع بااوملا

 ظ لاةفاهظعاريثأت ةولخاوركذلا ىلع مهسوففت سدح ىف نو دحص مهنا
 با 0 كلذ م هيولصخلام خي كح هنع هنا ىجضر

 ظ لعش نم كرش ديف مقءالو فلتو و برق نع ر بغت لومجملا

 تاقف ءاحافتناليغما ةرحت لعمج نا ديرب نم ك7 كلذ هةعاج

 رك ذاذاهنع هبا ىىطرلامتو للعلا نع هركذ قدمعلا ير خي اذاهف هل

 ا ىورخاوا ىودد ئش ل وصمم ليسا طوعو هرحاال الاثتما ىلاعت: هلا

 لوق نعهنع هللا ىضرانذيس تلأس ( ةجنوريف) ديح "يع هلباو

 اوعلتخلا دق سائلا ناف ناكامم عربأ أ ناكمالا ىف سل مهضعن

 ْ ىطرل اقف لدار رمل ترج تا وعم وجا |

 هللا ىضر لاقفوهام هل اقف 0 ملع ىلعرانلاك عدا اورمالا هع هدا

 مدقلاوهو ىلو الا ةّرلا فىلاعت وحلا ناتبترالادوجولا ىف مئامهنع

 تلأس (رهوج) معامتناو ةئاكمالاة ناملا ست درلا ىف هلك ملاعلاو
 هقرتسا نم دوسعلا ماتم نمحم رت له هع هللا ىىط راندي

 نمدحاال ركشلاو دامعلا حتاصم قف ىسااكعو رشم ؟<نوكلا

 أ دمعلاجي ردعال هنع هدا ىذرلاقف 0 ا
 |( هن ال هيك اك دنع ةائاقلا ةيداوا
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 مكس داعم نموه ماع قمنا هس اييجاولادأ ل

 ْ سهتالا باص نم كلذ عقواذا اهسال هد دومع ق كلذح دق, ال

 : | نوثعبنيو ليما مهفرتكي نيذلاةق.طالا قالخ لاو ةرهاطلا

 || ىلع مهتافاكحمو مهقوق- سانلاةبيقو ىلا ةءورملاو عسطلابأ
 ظ فددحلاب قو كلذ ىلاعت' قحا مهرعأد نا نعالضق مهناسحا

 ش انوش لام (توقاب) ملع أ هتداو ساشلاوكشد ال نم هتداركشمال ظ

 ش ةسععدارحلاام هنوسجح و مسه ىلاعت هلوق نع هع هلناىضر

 نيبو هند ؛ هبسسلاةء ال قانا عمى اعتاو هناهس مسه رلداسعلا

 ل امح ال ها نرتب هير هيت دا ا هدع مننا ىضر لاعق هدمعأ

 هلنا ىلبص ناك كالذإومب ههلهج مص الانرع هل مهتمحم ناق مهمل ع

 ىلص هنالهمن نم هي كو ذغلامل لجو زع هلااومح لوي لسو هيلع
 ا هدد قلختلا نعمهزخعو مهبرب دايبعلا لهج معامل لسو هيلع هبا ْ

 متلاوهو هوجو دبع ىلع قال هاظرمأ ىلع مهلاح أ انمع

 قمازاصو نييرقملا نم هللا ةبعج فصنا نو هلتطقف « ةغابسلا

 0 هلوعدل لهفدرواك م لجرو هدو هريصن و هععس ىلاعن'
 / عص» ال هذع هللأ ىضر ناو دقني> هاوق نيعر اص ىل اعنا ق#انال

 |ىفازاهنع هلباىوضو لاقف ةيلكلايدعلا ىتقولو تاق. كلذدهل

 نيالا نوكد ال ةيغاو بحي نفادح ا وراصاذاوادجاوواصة لكلاب |

 ىلاع قا ناف نعي لوهو هرودص لحم .ىلاه انكروصتولا ذه نينثأ
 رك اد واد رو فمع لوو ع ءاهلأب هنأ

 نمهيلارطن نموح ور هنالاق هاّوق ثيح نمبومحملا اذهملا
 | دوهبسلا ف .نمدر طلادحال صلختافهدمع هنالاقهتووص ثءح

 0 نكأو ةسيقابدبعلانيعنالدوجو اا صلختم هناعم ظ



 هن(

 عم جرادو همحأ ىلاعت قحنا نا ىعّدا نا لهف هل تاقف 5 هرمغل

 هنا كلذو ةم الع هل عن هنع هنباىضر لاققاه ندع ةمالعوماوق

 ةفصريغ ىهةققحم ةغص هل تبدي لاح ىل اءاذغلا اذهدعب عج ريال ش

 عم هنو ةرالوفشك الو دوهسشل هسفن ل_ذع فصال الوادي أ قمح !|١

 داب نول ىو هنا لح دو يبو فتك ودب ا
 لعفت ام لعفت هاوق نم دحاو لكربصت هنادةمالع نمو هسقننال :

 هنامع "يش هبا ملكت هباع ىأر هبامالثم عهسق بح اوخأ ||

 دارت الرج تس انلع بد * لهف هل تالعقق د ةنحلا لهاكس كعلابو ا

 ةعيتن ادع سانلل اهنايب عماهغشكانل حاس مأس انلا نعةيهلالا|

 بحاول ضع هللاىضر لاق ةدئافلاع نمهقاللو أ كلذنوكيو ش

 مدعىلا عمابنلا ىدأ ف شكو ئذلا ىشالارسلاارتس لقاع لكىلع|
 هلوقو ف عمساذا لهاما نال نيج الازعالا ىلالا بانا مارتحا |
 امير دعت لف تضرم هلوقوحض وأ ثددح ا هرصبؤ هعمس تنك ىلادت ش

 سلو كلذوصتو امستوأ لوانح نمروظ#مسهفىلاءاذا|
 كلذلو ىلا عت" هّللاب ءاذعلا قارم ىلا لهاح لكقرتن اكتر دق ىف
 ليوأتلاب هئاماو أس ولق ىلءهبهتبافطعنام عس+ج نوملاعلارتس

 | نعاونغتسسادف نوقراعاا نأك ناو همدغق نم م قال ىلواهؤارو ا

 ثد دمع مل د وأمي هدامعل ل وأَدْلا بام ىل اعنا قحا غقدقو لي وأملا

 كدوعافيكب راي لاق نيحد عال لاق هنأق لادبعت :لف تضرم

 هترعولق هزاع مف ضرع انالف ىدمع نأ اما نملاعلا برتنأ او

 رخآ انع ملاعلل ليوأتلا اذه ىلا عا قا ىط ءاقفهدنع ىددحول

 ناك شرما ةلزنع هسفن لعد ل والا ىق هنا ثالؤو هدنع نكي مل

 - ابن سووساو هج احس ع قو ضير انيع |

 اعلا
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 ظ دي ضد رملا لاح نامانعم هللةءلق ماع |ىل_عرم الا لاب علا

 هبلزتام قد ىف ىلاعت'هنبارك و هيلع بلاغلاورارطض الاوراقتؤالا
 وهو كالذي ماعلا عدمت نر د نم سساجان أ ىلا عن لاقدقو ٍ

 نال هل ىلع كلذ نم هلبعت ام ملاعلا قميورماالا سفن ىف م هجو
 قحا لزنا نم لماكلاوءاشام هسفنل ف يضيوءاشياملعفي قح|||

 ملواو اهيق هسقن ىلاعت تاو هسفنل اهفاضا ةلزنم لكص ىف ىل اعنأ

 همس ف ىلسع ىلاعت هب كح امم قنا ىلع كيف هس هن ىنوهاهل عتب
 لهأ مولع أ نما ذهو نحن اله سف: ىلع مك اح اوه قحا نوكيف
 همست امءافعلا ضعن لبو أت بدسا هل تاَعق هه لحوزع هلا

 تاغصلا كالت نأ مهتط هسنع هّندا ىمر لاف هسسفغن ىلا ىلاعن' قحا

 سايقو مهسوفن ىفهنو دهش ام ىلع اساق ىهلالا بانج ىف صقن
 ءالؤه نع ناغو هيق سانلا طلغاممظعأ نم بثاغل | لع دهاشلا
 قحا بناح ىفةدومم ىهف قلخلا ىفامذ تناكت عنو أ ةفص لكنا

 م اسيسنانا ىلاعتلاقاكمتكح هةضتقارم الاهبىلاعن قحاروهظل
 ةا نع ثد نم ملاعلاف ه_ةلخ ىف صةنوهامب هسفن فصوفأ

 هنع هللا ىضرانخيس تععس(ةدرمز) طعأ هتناو لوا نم ال كلذ ىف
 ه« كلاب ىلع ىنلعجا هخيشل لوقب نأ ريرملا بدأءوس نم لوقب
 مادختسا كلذىف هنع هللاىضر لاقف هيداءوس هحبوامهلتلقف
 ريخوه ىذلاب قداوه ىذلا لدبتسد نأ هلرعأو هلةمهتو شلل
 امال تلق« ىلاعن' قحا.لاغتشالار مغ هعسد ال ف راعلا تاق ناف
 ةذحا ىف كتقفارم كل سا ٍلسو هيمل ءهّندا ىلص هلا لوسرلىلجر لاق
 ةرث لب كسفن ىلع ىنعالئاسلا هلوق ىرتاما هضعهتداىضر لاَتف

 ةحارلا نمدصقامريبغىلا ٍلسو هيل ءهّندا بص هلّوعف دوجصسلا
 ا ا م وسم ب ا بي عجسسع



 ظ0 ا اقل اس

 الملا نود د ملسو « ياحهّنلا لص هلا لوسبر ىلع داع الاو امثدلا ىف
 براالاب هش ىلاسمهتلا نمد رلاذ الو علا فيكس تلف

 أريغل عيشلا بق لامأذأو هيلا هش باق ليمامم كلذ لكوة م دخناو

 ديرملا لسع بحاولا هشع هلناىضر لاق دب نرملاددم عطنا هللا

 ناديلو بلق ىلع ةريغ هش نماهلطا ىلا هبتح اح ىئضق ديرملا

 هللا طر انش تاس (ةرد) ريكح ملع هللاو ها اوسل ةسصمولخرب

 ناهس هنا ىو لاقت اعلا نيب لاقتو لاعرتسا له دنع
 لاق متالفالاو ءرتساف ور اهطا م ةعالدخ كلذؤراهطظا نم تدجو |
 م الاةةمالوالاح ملي نورتسدال .نولماكلا ل١ هنعمهلناىضرإ|

 ىلولا همطعاام عجم نا لعن ناهاك كلذ عمو سوغنلا اماقب نم ا

 ناكناقريغلابواهسفنب قلعت انما هن الن [ئيسق قماح اقيرعلا نم

 نم هرب اقلعتم تاك ناو ةيطصملالا هتك يرالاف هسقت اهلهم

 هانا كلذ ىطعأ مهاجا نم هنأك هلهال هْواَشقا بدالاف قلخما

 | هلوقرمسقتلاا ذه ىلاراشادقو اهلها ىلا تانام الااودن دون نا كرمأب
 همق ىف ريخ لع وهقكب هللا درعا لع ةيالث ملعلا ممسس ,وهيلع هبا ىلص

 نامسقا ذه تحتو ةيفصأ الا مسني قلعتملا معلا شغب مل هناق |
 هلوق نع هنع هتنا ىضمر انش تلأس (ناحرم) ملعاهلناو لقت

 امهنن ثدح ال نة عكر وصول اداري ل تع نري لس وس ا هلي لح

 هنالص قديءاارو طخ ىج دقت هل ءضنع هللأ دو لاقف هملق ندع

خحتا ةوق ىف سي هنال <بلق ن يعي ناوك اللا هدوهش
 ضف نا ص

 لنراع

 1ْ اًذهة سم هيف ىأراذاق هملو تلق ىلع علطمىلاعت قحاو ةمدخا ||

 ْ ادحاو ثردحما ىف نيلوالا نيلعلا لع ىّتمال هغيلمتب ىرماملعو

 سا بس

 : ناوك للا هرووبش ىف كلذ حد لههمذ نم مدختثام هلرذغ هسقن



 || هناف سغنلا ثيدح فالذروصلا نم هيو هلى: اع هسلق نيعأ]
 || ىأر هنادسو هيلع هّتلاى+ ص ربخادقو قح ا نعريغلاب لاغتسما |

 ارانلا ىأر نيح هسفقوم نعرخأتو هيف نمورانلاو ةنحا هتالص ىف
 لهفهلتلقف « ةالصاا عطقيال كلذ ناانلعيلالا كل ذب انربخأ امو ||
 !| ىهدنع هللاىضر لاقق ةدهاش وأ ةاحانم ةالصلاةررضح ىف
 || هل تاقف + اهيف ناخحتاةمحاصم نمد الذا ةدهاشم الداحانم
 ةاحانملا عمسا هضعهثناى ذر لاقف ةاحابملارئاسىف ماعكلذلهفأ]
 هارتالودلاري قحا نا ثي> نم ةاخانم ماسقأ ةعيرأىلع قعلل ْ

 أ كاري هارت كنا ثيح نم ةاجانمو هارت كدا ثيحح نم ةاجاتموأ]
 || همملد ام ارصدالا عكار يواقلطم هارتال كنا ثيح نم ةاحانمو |

 نانيققحلادنعو ملعلاوةب ٌؤرلا نيب نوقرف» مهنالر اظنلا ضعي |
 توملا ناك ةاللصلا ىنىلاعن' قحلا لت اذاو هلع نمع ىلاعن هني ؤرأ
 ْ حدقب ىلهف هل تاو »+ ةاجانمالو م لاك ىل_لل صن لق ءاشقلاو ش

 ْ عراشلل اعمت مسإ# نا هنع هللا ىّصر لاتقف ةالصصلا ف مسبتلا ا

 || هلباىفص مست م جرح الق مسةلا هيف هشعدرو ىتلا عضاوملا ىف |
 | ةاللدلا ىف -ىلعتم زي ريج نالاقو ةكم ةالصلا ىف ملسوهيلع

 (| هرط 2 ىل -رعاّذا ىلدملا مسانت لهق هل تلقف وب هل ت مسيمف ىل مست ا

 | لاقف شيشبتي و هنم ككض» هنأب هسفن نع ىلاعن قحاربخا ىتعم أ
 ( قيقع) ملح 'هللاو ناقرغلا لع نآرقلا مهف نمو مهتدنع هللا ىضرأ|

 ىلذاشلا سس بأ ىدم سلوق نع هنع هندا ىضرانخيش تلأس

 رئابكلا ىلعارصم تام موقلا مولع ىف غلغتي مل نم هنع هللا ىضر |
 لاقف ةيءرشلا ماكح الا لع نود موقلا جه _ع صخ ملرعشد الوهو

 , ىبموه ذاموقلا مولع نماهسفت ذيعرمشلا ماكح الا هنع هتنا ىضر 0
2 

 هل مم 0
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 هياد امال لمن وأبن الن اموقلا نش نم ناك اذ نكلو مهقيرط
 نم لامعالا ىفام ةقدلمعمولعي محا عسشلا صصخ ة نطاملا
 هذهءانتعالا ممنأش نم سلق مهريغاشاو للعلاو سد اسدلا
 الف نيتي ىلع ال نظ ىلع مهلع ىف مهنوك عم دهاش موهاكزومالا
 ضعبرك ذدق لاق مثهيف لاكشالا لوخ د نم مهلع رثك أاولخي
 توقلا نم امحتام لثمهيملا اة لع ناشع معلا نا نيفراعلا
 ملعوه هوهنم ةحاحاردق ىلعراصآق الاو همقداصتقالا ىندنرف
 سمتامردقب الا هيفرظني ناريقفل ىتينيالقةيءرشلا ماكحالا
 لاوحالابوه امنا مولعلا كلت قاعد ناف ثقولا ىف هملا ةحاما

 هفاك ام عيج لعبةطاحالان اسنالا نك وريغ الايندلا ىفةعقاوا |
 لوط ءاهقفلا لاغّتشا بلاغ ناف رمش ومن ىنماكح الا نم هبهّنا
 فلكي ماذهو اصعب مهّضعل م ااكنمهودلواممهف ئوهامتامهرمع

 هيلع عجا نا الا لثاق ةعصع مدعل هب لعلا الو هلعنا دس أ ىلاعت هننا

 قعوةنا < ديلا تاديدح هل ساو نبع قرط هنع عسي ال لو
 ىّدوب اهنطاومب لعلا ناف ةماعلا نطاومو ىلاعد' هنا: قلعتنا ماعلا
 اذا ب اولا هل دعما هب قيلي اع نطو. لكأ د'دعتسالا ىلا اهب ملاعلا
 ىلاعتهّلداب لعلاب ةمامقلا نطاوم لع انقحا اذههلف ىلاعن قحنا هلأس
 كعزان نملاقو هنعهتلا ىضر ئيش ىفاصوأ (ررد) كنذملءاف
 ةكحرظناو تكساو فق لب هددارتالو ه بالف كيلع هيف تق ىف
 اذهطلس اعرق قحا نم كلذ ةكح ذخو كيملع عزاذملااذه طماست"
 كلذ ريغوا كلعو كسفن.ك ران الوا تأرطةلغغل كيلع عزانملا
 بدإرم تجرخ كسفنر عت يجأو عزانملاّسعجار ىتم كنا لعاو
 كسفت قو صخشتل ةاف طقرك ذرنأ نمرذحاف ةمحل الا ةرضح

 - 0 ا يي

 سس سس سس

 1 يه خم ول ا رسما

 يعن ع يس مع ته ل يس تس سس يي يااا ل يسال تسهل
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 ةياباهرك ذال الهج كدعربيصو كلذب ىويقذ َْدَ اه ءعاكبا

 الا ناسنا ىل_ءركنت تاكاناو نييسأل م هتلاو ملعلا نم قامتنالا ١

 هيلعركتت نا نمر دحاو احر خم اهلك ةعد لا! ال نادعب
 فالخي سفنلا لا سغنلا لاقل هنأك كي هفاعتاو كاعمطد

 اذه كلعق لم نع ىهن عرشلا نا ىخا اب دجرو قؤربهل تاقاذاام
 هدم !نم ملهج نم ىلا كحنا كلذ عراشلا ى ءاعلمم تنانوكتد ش

 نملاوداقنب نال ةنارقالان اف 0 ١

 عا هلو هريغي فيك عراشلام طلكرواو مهملعةسايرلا باطأ |

 نمءالعلا هلو اعدنع هللا ىىضر نيرلا لضفأ ىنا تلأ اس(ةدرعت) |

 0 لاهقق تالا ىلع اههدححا لجو صوصخملاو مومجلا
 داو نمو ملسو هيلع هّنبا بص عراشلا مالكم هف نعروصقاذه

 مع ثيح مم ولاا ك<عراشلا عم ش علف لماكلا بدالا|
 ناو ها مومو نطل ل 21 رس نشكو ١
 ١ هنأ معن كناف كملاال هدا ىلا كل زق ناربيسخو ا ناشد 1ك عم ضراعت ْ

 هلداعم نود مومعوا صوصخ ىلا تلم ناف هتبادنع نمءاحاذكه ش

 هسفن ىف ثدح اديتف كح ثدحا. |موهّنلا نيد ىفكح تثدحادققأ

 ردع هني دوم ع نم صقتنادقف ةيبوبر هس فن ىف ثدحا نموةميوبر 1

 ىلح نم صقتنا هنن دومع سوس اداومادحا ىذا ساكو | ْ

 هب دونعلا قالخا ناف هش دومع نم صقةتناامو دهب هل ىل اعنا قححا | ا

 صعتنا هلدنر ىل<ي نم صقئنااذاو ة.يودرلا قالخا نم 1 1

 تلاغنا هل تاق + صقن امر دق هتقرعم نم لهجو هيرب هلخ نم '

 قلخحتا نم لكمنع هللا ىنمر لاقتف ماعلا ىلع صاخحلا لج ىلعع الملا :

 انه -ش تالأس (دحرر) كلذمعاف ىل اع" هدأ هلعامردقب ىف ْ

 0 صو



 هك هد )#»

 رعد دع شا ومو لاقت فشكلا لع ةقرةح نع ةدعدتا

 الو ةهبس هعنم لبق ال هسسفن ىف هدحو فشاكات لص# ىرورض

 امىوسهملادنتسالماد كلَذلقرعدالو هسفن نع هعقدير دقن

 ىهالا لع لوح عا ارداص اضدأ نوكم دقو هسفن قف هد

 مع نامت ءاياوالا لكو لسرلاب صاخاذه نكل «فشاكلل لصح
 هلتاقف « ةرهطملاة عد رشلل اتفاومالا ! طق ىت يال حيصعلا ف شكلا
 لاقف لجوزع هللاىف تاداقتعالا باب ىف فشكلا نازيماف
 فرعت دق ىلاعت قحانال ويضم تازيم كل ذل نسل هع هتنا ىطو

 لهف هل ساو يرخآ 7 قولاخحم هموهكراشد ال هحولا قولاغخم لكىلا

 ىمهتريح هنعهّلداىضرلاقف هللا ىف ةريح لكلا فشك لخدب
 نآل هنعهتناىضرلاةف ملت اقف « راظنلا ةريح نم دشا قحا
 فشكلا لهاو ناوك آلا ىفمهر اكفاناوحربام ركشلاو رظذلا ناكحا
 دوهشل اك دهاشلا اودهشو مهدومش ىف ناوك آلا نعاوعفتر ادق
 ضراعت ه هريجح نم ٌدسشا تايلجقلا فالثخاب مهتريح تناكحو

 تاقق و لصو دعق ١ ءاملو الا نم ةربح ا ىلا نسق نش تاالالدلا

 هنعمّنناىضر لاقف لجوزع هتدا ىف ةريحنا نعدحاحيرخم لهقدل
 ال ىلجقلا اذهناف داوملا لاعريخىف هبلقل ىلاعن' قحا ىبحت نم معن
 اذه باعحال عم ع ٠ لوف هل تاو ادبا هللا ق كس هنعم قس

 نا ال هذيع 5-لا ةقرعملا هذه لعد باح فشكلا

 ىلا لوق لحي هيلعو ءاطغلا فشكد عب بارجلل عوجيرلا لاخلا
 كلذي ىنس اودع راض اواضوول هنع هتداىضر فارادلا ناملسأ

 لاف: ديبعلل فشكيام مظعااف هلتاقف 35 بانل مهعوجر

 نعو كاع سا نك مل ىلامت قمح فشكي نأ هنع هللا ىنبو
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 || ءإتاقف « اهعرشم نمو اهنم نقد ىلعاهم نون ايقهماكحسا
 || تاقالهنع تاىضرلاقق فشكلا اذه ىننوواس:مقلختا لهف
 ْ قت اقح ىف ىلاعن' قحنا نو دههشب اهنا مهنال ههع هللا ىّضر لاقل ا

 ١ هللاوزلمضقلا ىف اوواستا تاذلا نيع نوده شاوناكو أو مهسوفن
 ا لكلا فوخ سدس نع هذع هدا ىذر انش تاس (رهوج) معأ ١

 : تانرأ ىوح مدعولاد وو أ ملاظوأ عمسس نملاحرأ ام
 ْ قاخا نم لكلا اخاغاهنع هتلاىضر لاف مهصخت مملاوحالا[|

 ا دودج ىلع فوقولا اعاد مهتبةرمو مهسوفن نم ف ءضلا مهدوهشل ١

 | هلكك لذ نم سكاي مهتاف لاودحالا باير ف الخ ةيدومعلا | ظ
 || اهجاوبامايق فاتتلا عضاوم نمممتاونبنورغ لكلا نافاضأو أ
 || لصأ ةيئاسنالا ةأشنلا ىف عزم لهف هت اقف + مهتعرابتالا ||
 || ىلص أ هيناسن الاةأشنلا ف عزجاهتعغمّتلاىضر لاق .ئراطوأ ||
 ٠ ْ لعل دوج .ولاهدل نال فو ا ىلح ةلوممعا ديس وفنلا تناك كلذلو 1|

 | سويفنلا ىف ديد مل أهل ىنيعلا مدعلام_هوتاو ةذلاه دعي ال مدعلا |
 ْ نامدعلا نم عزم سفتلكقىل اعت'هتنانعال علا الاةرديق رعد هل 1 ْ
 | اهندع باهذ ىلعافوخ عاترتومهنم برهتوهىراغاموأهب قحا ||
 إ ءامذالا صخ مل هنع هبا ىضرانخش تالنس (توقادإ : اهنياو :

 !| نبم» مسا ىلولا نا عم ةيالولا نودةن دودعلاومالصاا او ةلاس ءرلا صسأب : '

 | مهدرشل كلذباوصخ اهنادشع هللا ىضرلاقف. ىلاعت' هتياءامما |||

 || ىعن ام فرمشا ناف ءايلوالا ىلسعةمدوسعلا ساد ىف مهم اقمولعو |
 || صئاصخ نم ناكحام هن.سقليام قرشاو دمعلا:ظفل هي دنعلا |||

 ' ءامدق الا نم ىلاعتت هبل عز كلدأو حئاصلاو.لزوسيرلاك مسالا اذه

 || علت قيلم الصلاو3 مهلع علو ىلولا مسا

 ظ

 مسبب صر يس بم ب اميصم



 الع ادا لولا ع اهمع آع مف !خام ىل اعنا هنأ ىلعق امه ىلع قحا

 يبو هسفنل يغري وأ حالا لوصول اكاددرب لضربة

 ْ هوذكتي نأ هدامع ىلاعنأ هرعأوهف ١ ىوعدلا ةإ مح ىف ناك ذادعم

 لسهف هل تاقق « هلوهامث اليكو ىلاعن نوكد فيكو مهلاليكو
 ميرحال هع هلدا ىضر لاق ىلولاب ملاصلا ةيمسن ىف ميرحاتملع
 ارش بحي هنال لعافلا ال لوعفملا ةئيصدصق ىلع ناك اذا

 ىلاعن' قحا اهقلطا ناوةيملالا ءامسالا», يهستلا ىانتحاالقعو
 ىلاعت هللا لوقت د اكتاو ةوالتلا ليبس ىلع اه هانركّة دمع ىلعع
 بيئموداوا عشاخ .عكلذ هملع عواخم ا ناانداقتععا عم طقق

 الا لحم نم دحا ىل_عيىلاعنأ قمم ءامسا قالطا تمس ال نذاق

 ىلاعن' هلبا لاق ملفذل تاقف «ريغال ىلاعن قحااهقلطا ثيح
 لامتف ةرخالا هح الص صدق نيمحتاصلا نمل ةريخالا ىف هناو مها اق
 | ىازوم ا ةثؤلشلا بال ةرقأالا ف هخحلتط ضخ او ا هتع شا ىضر

 هلوقو هخااهنا راسهم وز نع هلوق ىهو ايندلا فهنم ترردصأ
 ةماقا اذ همهرييك هلعفلب هاوقورا ذتءالا هجو ىلع م .عس ىلأ

 باب شي نااولأساذا ساما ةمادقلام وبرد «ةثالثلا لبو ةح

 اسمئدلا حال طلاب محل ىل اغن هّندا هةصوق مهارب .اريعاماوةعاقشلا

 نيحاصلا نمو الق ىسع ىفو نيح اصلا نمايدنو ى<ي ىف هلوقك
 ناملس لاقو ني اصلاب ىنعحاو اىسم ىنوو فسو لاقو
 حالصل اراوح دم مهلكف نيم اصلا كدامع ىف كرب ىبلخ داو

 لئاسو ة هروح الاف هن . هلدوهشموامئدلا قهيهلدوهشم نمو

 هّهع هّلنأ ىو ازذيش تويئس (درمز) محرروفغمهساو حالصلا ىف

 مهلع ءايبذالا م ثرو نم ثررالا كح الا ةماركىلول رسل لومت»

 | است راشد همر ةهاكذ سي
 ةداص)ا



 1 مالسلا هملع يا نمردع مكلذلو مالسلاو جالصلا

 اوهنأ لهؤ هل تاقق ريعاملا ىلع ى ملا لعر دقو ىوه لا ىف ىشعنا

 موهلاعم ىوش او ءاملا ىلع ىشع نا لسو هء.ذع هنأ ىلص دهن تناو

 دقه تلف ب من هنع هللا ى ضر لاق ملسو هملع هلا ىلص هماقم

 ىوهلا ف ىشملان يقي ىسعدادزوللاق مسو هيلع هللا ىبص هنادرو
 ىنثم نمرئاس نم انبقي ىوفا مالسلا هيلع ىسع نا مواسعمو
 ىةمامهضع هللا ىذر لاقق براقتب. المع ءايلو الا نم ىوما ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ده هتيعت قدص كالا ىوهلا ىفانم ىل و

 ةيدوسعلا تسدل لوقي هنع هلل وضر انخيسش تعم (رهوج)ةدايزبال

 برقيامعاو ىلاعت همم هب رق لاح راه قالاو لاذتلا ىهىتلا هن
 هّديدوبع نيعوهام دمع هنأ, هطعو هل دمع هنا هطعن قيحأ ن رم دمعلا

 ىو برقلا» ىضقياهب هلع نا [كدعبلا ىضتقت كشالب هتيدومعف |
 ىل سلام هلا برد هع هللا ىّجردب زيىأ تابطاغم ضءعد

 اههاغنف راقتو الاو ةلذلا] اقف كل سا ىذلاوهامو براي لاقف

 مهف قدن اقص نم دعن هقدأن اكهنع ىل اع امهات امولهسفن نع ىلاعن

 نع لاس بس لك ارارع لوح هذع هلدا ىو انخش تعوم (ةسام)

 سل وركذ هجينت هنال هراوج ىلع د تعا الف باوما فركففؤإ سم
 توتو لجوء ىلاعت هتنا لها مولع طرش نم كلذ
 ىصق | غلبولو بابسس الا قر نعطق قانا نم دحا حرخام
 5 ناتيسالا نوكب لهاج وهف اهعقر دارا نك تاناغلا

 شطءوأ ع احاذا ناسن يلا لمأتو سعاد هال بيبسلا كراخف

 هلبأ 0 (هدجربز) بابسالا مظعاكلرتيفيك

 تنعمأول كناق ه.قهللا لم انالاح نمرارقلاوكاباىللاقوهمع
 1 ا



 ؤ رك مسجل يدوم ليئارس 0
 هلك تلقق «هنمرقامم رشا لاح ى عقوق هللا نو د نم دمع نا هللا |
 ظ أدئادنظل هنع هللا ىذدو لانقق هديس عم.دبعلارابتخا بيسأإ

 أإ| لع نمو دع اوصال نع قحاو هسغنل قولخم ||
 ْ ىطعي ال هنال ىلاعت هلا عمرامتخالاوريبدتلا ثلرتهند قولغت هنأ : ١

 ْ اذكديرادبعلا لون رظلااذهلقىلاعن هل ن وكم «ناححصن امالا اس ا

 ٠ْ ثيح هما ئث لكىطعأ هلنا نا لعل هلععسنا اولواذك بلطاو' 1

 ظ (شنهب)مالسل او هلكى لالا بدالا لصا يلستلاو ةداب نزلا لقتال :
 ْ عالطالا ءاسلو الا نم صاوخلل له هنع هللا ىضرانخش تلأس ١

 ْ نبا سه زهنع هدا ىّضر لاق ةطساوريغ نمءايبدالا مولع ىلع ش

 ا |ىتشنكلا قدرط م كلذ ىنع عالط الا مس نا ىلا هندا هجر ىسق :

 اا وعدال مل سسلاماوع ديال نأب مهديأ ىلاعت هللانا الوأو قوذلا ال | ا

 متةواهضع هللا ىضر ىليجار داقلا رع حسمت شلال اق أنه نمو ةوشلا :

 "ىنلا م مساانشع رج ىنعاوؤت مامانية وأو بقللاءاسن الارشاعم

 ديزيوبأ 7 ناك كلذكوب انقشك ند رط نم هل ىلعانءالطا عمأ

 امم ىلع مذخا ءاهقالل لوقياماريثكه نع هسا ىر صاطسلا |
 !نؤئشل تلقفو توعال ىذلا ىحا .رعانمل 2 نحن انذخأو ثيم نع ١

 ظ

 روهو م#تمالع هع هيدا ىضر لاف اما اذه ناعص .ةمالسامت

 موناامهبولق فرعن الو ةده ل دو لقعلاو وضصخو لبعلا

 هج لا داعم ولا يحل الالعلا اذهتمالعافملا

 ْ كديعل تناعالاب الا دامت الو انهراتافا ثيح نيب لوقعلا



 ضي ا م
 نااضد اهتمالع ارئاس نم هريغ ىفربْومو م الكل ك ىلع م احامئاد

 . || هريثأتو هناطلس ةوقلكلذو هريغ خوش هيفرثؤد الو مولعلا فاخصأ
 | (تاجرم) ملبعأ لاو ىوقلا نم نوكيام ىوق أوه ىذلا لقغلا ف
 ||! له هناكصاو هناوخا لج رلا نامتما نع هنع هللا ىضر انهيش تلأس

 || إف ىلوالاوأ مهتروع ف شك ىلا رجامير هنالدكرتىلوالا
 مشل رئاجو ههنعهتناىضر لاف مهماقملانبيبتو مهطاطمشنت

 | نيديرلل نيبيللسو هيلع هدا ىلص هللا لوسرل ثرالا كبل ماكلا
 | اوملطن واهتم اورق سف بئارملامهئاعدا ف مهقدص مدع
 ||| ديرملا ىنخا اذالب ةروع هخيستوديرملا نيد سلو كلذ ىف قيقعتلا
 |( لماكلا مشلار يغل ناحتمالااماو هذشو هلوسرو هتباناخةيروع

 | هتدا ىلص هدا ل وسر لن احتمالا ن اك اًناوهب لوةنالو ههركتامجو يف

 | هذدا ن هونحتماف ىلاعت لاق اكل ج وزع هير نم وب لسو هيلع
 ركب ايا ةرم لسو هيلع هنا ىلص هبا لوسر ندقماو نائب ملعا |

 || هاناف نوح انمحم دحملآ نارك ىنال لاقفامهنع هنلاىذررعو

 | «١ همالعا ريغ نمرمل لوقلا كلذدل لاق مث كلام عيب زكيوبأ |
 |ركبابااب كلمال تكرتامركب ىبال لاق هلامرظشد ءانافركب ىلال عقو |

 |( لاق ىلامرطش لاق كلهال تكرتاسرمل لاق مث هلوسزو هدا لآق

 | تاعقرمج لاق كيتا" يرام كذدب ملسو هيلع هللا لص هتدا لوسر
 هللا ىلص هللا لوسر نا ىنيال مادباكلذ دعرر كدأبا قمسا الفا ||

 | رعالا ىمعامتاو اهينم دحا ماد عت امادح الام قاملدح ول لسوهيلع ||

 لكناكاذا هتدترعرهلذتف هقوذردق ىلع اههنم لكل عغبلاههلع
 اركب ىلا بدا ةَوقرظناو .هيلع بااغلاوهام لعفل الارداس الدحا
 || هلنكم# ملهدحو هتدالا ةولهناف هلوسرو هللا ىلهال تك هإوق ف
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 ةهطساوريغ نم هيلع هتداهدري ىىدح كلذ نمئش قعجرينا |
 هللا لاق كلذ لعامل واقوذو الاح لسو هيلع هللا ىلص هننال وسر :

 امش هشعدر ملسوه ماع هللا فبص هللا لوسر تار قولو هلوسروأ

 هللا ل وسر لاقف مل-سو هيلع هّندا لص هللالوسر نم هله الدلمقل |
 نيح ملسو هيلع هننا لص ل اقام لثم هله ال لسو هيلع هبا ىلص ا

 ناكف لهالا ىف قيل اورقسلا ف بح اصلا تنأ مهللارغسلل حيرخ |

 ذه محاامرظتناف لاملا بر هابنتسا نم كت هلام نركب ىلا كح ||
 نامثرومالاتتارعهنع هللا ىضرركب ىنأ ةفرعمدشاامو مالكلا |

 || اهيمقت هلام نم ًايسشركب ىبأ ىلع دري مل لسو هيلع هتنا ىلصهتنا لوسر

 هناركب ىلأىف لامتح الا قرطن هلع كلذ نمش ّدرولو ندلاو |

 | ىلص هنن لوسر ناوأ لسو هيملع هللا لصهّتدالوسرب ققر هلرطخ أ
 هيلع هتدا لصهّلدالوسررظن هيي اعركبابأ له أ لسو هيلعمتللا |
 ||| ىذلاوه قوذلا بح اص نا فر عت معلاو قوذلا نيبامه راظااف لسو ا

 وهف كلذ نع اخت ىتمو ناونوركمةريسغ نمدنا ذب ر ومالا ىطعن |[
 نود كلذ لشعهتذمالت نيغمي نأ ميشلل نأ تلعدقتف قوذالملع |
 كل ادم (حنوربق) م-متءاوس فشق اهق ىتلارومالا نم هريغ 1ْ

 سد الا نم دمعلاهدحم ىدللا اذه نع .«فع هللا ىصران يس |

 لاوح أ نم لاحم أ قدماي ىرسن أوه له لوزي مثلاوح الا ضعب ىف |
 اعاوادبأ ىلاعتت قا تاذيد.-أ سناام هن هنا در لاقق دبعلا |
 هنع هللا ىذر لاق ى.ك هلت لقق «: مهلاوحأ ملاح نوسنأب |
 تاذ نيب ةسناءع الو لك 4ثملاو سنا االا نوكم ال سن الانا أ

 امناو هباوسنأي ىتح قعلل ةّباثلا هوجولا نم هجوب قلخاو قحنا |



 هس ١(*

 | لعف هتةرعم ىلءاللد ىلاعت ق<ااهبصن ىتلا لاثم الا, نوسنأي
 ٍْ ىلا عجيري صاخ هجوب كلذام اف قمناىلا ةسناوملا تةمضأ اذاهنا

 | هيرو مسو هيلع هللا لص هتنالوسرب يرعاك لذإو نوكلا|

 | ةفرعملا هتطعا هيلا نكريو هب سنا نادحأ هعمري مور وخلا ىف
 ٍ ملسو هيلع هّنلا ىلص هعور نكساف هسذج نعهدارقنال ةشدولا

 || نأبفتق لوقتب هنع هللا ىضر ركب ىنأت وصكانه حمس نيدحالا

 || دمعلا سن أ نا لوقي سانلا تااغ نادل تاتف « ىلص كيرأ
 || اذه هنع هللاىذر لاقف قات اذبالا نوكمال هرك ذو هتالصو

 || ةيدحاولا ةمضح ىف نوكي امناو طق ةيدحالا ةرضح ىف نوكمال
 ىصاعملا باكّيراب عطقنب سنالا اذهناك انهنمو ىرخاو انيد
 || نال عطفناام ةققيقح هللا, سنالاناكولو لاوحالا فالتخاو
 | تريسغت ناو ىرخاالو ايد عف”ريال عقواذا ىلالا نا شلاوارمالا
 ١ سنالالهدلتلقق + صقتوأ ةدابزيهاّصوهتاحرد فلاوحالا

 ىلت نم هنع هللا ىذر لاق لاما ىلت نموا لالا ىلحت نم
 | اوطعا لاحرلا لك امو ةيقوصلا هملعام سكع اندضع لالا

 || لالجوا فرصلا لالمتا وه لالا اذهل هف هل تاقف .. ناقرفلا
 || ىلع قحا نال لاما لال وههنع هلباىضر لاقق لاما
 ىىل#امعا أدبا ملاعلاقلخ دعب فرصلا لالا ىف لحم
 1 ديامءاد لالا ةذهق ىلختلا لهق هل تلقق + هلاج لالح

 || همايقلاو خزرملاو اثدلارإ_عاماالهنع هنا ىضر لاتق نيدب الا
 | محروكذلملا لالا ىلهتل قيملف تاذخاوملا دم تضفنااذاف
 || ناس> اودوجو نانجو فطلو ضم طسو هاما نيدحوملا ىف
 || هلا ىدر لاذ ةكتاللل لالخ هذه ىنىلختلا نوكد لهفدل تلقف#



 مو تاو فولعأو ةمظعلاو بسلا نور ١ ىل_ع نكح! من هنع

 نع هنع هنأ ىذر انؤيسش تلأس (ناحرم) نولعت الام قل*< و ْ

 هنداىضْر لاقف مارس لا ماطالتخالا نم حاره قلما نع ةلزعلاا

 لكي هنال جاطج وزع هللا ىع مهفلا قزر نم قح فطالتخالا هنع |
 ىل اعنا هنأ نع مهغلا قزري ل نماماو هدنع نكي هتلاب الع ديزي ةظح

 شه هه.ةحام هنع هلنأ ىّضر انؤيشل تلق (ىهوج )عا هقح ىف ةولخ اف ْ

 ارماوالا مازتلا ا هتةيقح هضع هللا ئطر لاق اهساوةداهشلا 5 ةمرأ

 رشدل كلذ سلو هلكنيدلا بةارم ىلع لاسعالا باحسن او اهلك ١

 ْ كقسا نم لكو هع هّننا ىضر باطلا نب رملالا نييبئلا دعب :

 ىضررمع ناف ملعلا ىف نيغسارلا نموهق هضع هللا ىؤر هماقم ىف أ
 الا هكرتي هذع هللا ىضرركبويافصتا ىهااذملا نمابام عدي مله نع هنا ْ

 هبرعؤد » ل ناو ادوممم اهحو هتلباقم قدهنع هللاىضر رعذخا |

 هيلع سوم و هيلع هّلبا ىلص هللا لوسر ههببش كلذلق اعرشأ

 رمق نوث دعم ىتْما نم نكد نا هلوقب ماكتلا ىف مالسلاو ةالصلا |
 عمو هرس قه دسعل ل قضازا ماكس نم حروق ثددعتلاو بطلا نبا ْ

 نباةغيذحن لوقي ناكو قاغنلاب ةسفت مهتيهنع هللا ىضر ناكفاذه |

 كناق قاغنلا نمأيش-ىف لع: لهةفيذحاب هنع هلباىضر ناعلا | :

 لسو هيلع هللا ىلسهتنأ لوسر دهعىيع نيقفانملا رعت تنك |
 ريصن ناهنع هللا ىدرلاقف نامالا تاجرد لك | هل تاق دع

 نامالا هنمىرسسو بيرلامدع قةداهشلاكهدنع ب يغلا |
 يلهاو مهاوماو موتا ىلع عطقلا ىلع هونمايقهلكملاعلا سفن ىف 1

 ناكنم لك أ اهمياهل تلقف ب هممت نامالا كلذ لاختي ناريغ نم |
 ليلدلابا ديقم ناك نم ناهياما هيلق ىف ىهالا لجن ندعمهناسعا |

 لاعد



 *( -ه)»

 لاقف لهل ملهلتاقف ع .نك !لئاد نع نكن لام ملامهنعهتللاىضر لاقف

 نلسرلا ن اعاةروص ىلع نوكحب ذئب م هنال هنع هللا ىمر
 همشلا قرطتل لملد نعناك ام فال مال._هسلاو ةالبصلا مبملع
 نع نوكيال لسرلا نامانأ مهنعهتنائّضر ةباصصلا !معانوهيلا
 هناعاةةمقج نع طق لسو هيلع هتبا لص هّنبا لوسراول امس ليلد

 عم ىلسرلانأو اهلعلبلا دال نا ىذتعت ةلادسرلاةةمقدع نال كلذو

 مهف نحل نوروبأ اممهذا مهعم نعل ماعلا ديحوتلا قى 5 قح |

 ناسنالا سجل ا هلتلقفو مف نو. داعم نحو قد“ ال نودلقم

 كانه همي : ال هنع لبا در لابتو هحوو حجورخ دعب تاعالا نم

 هلك كلذ ناف دما: عال طبقق هللا نع نآك امالا ملعلا نمي ةنجاىف

 ناميالالاكىف جدت لهف هلت اقف حو ,رلا جي ور هب اص قراغي

 هع هللا ىضر لاهتق اهلرثأ اناذاةهّثد رولا تامانملا من اسنال ا هاريام

 بتارم هب ع هلنا ىحر لاو املعدنازوان اميالا ةرئاد ف لخاد

 ناعالارارقتساك امين ىف ةرقتسم ب ترباسل ة ؤرعم او ةيالولا

 ىذلا فارم الا نم ظفعتاهيهيدحتت موقد ةيداجتاةمتر قص خيش

 اهلصأ وهذ ذ اةيئزماو دلكلا دارع ةعالا بتال بحاول ةيحاصكا

 هموصلا الامكح ئشهنمهصع»الق كال ذادعامو ةرطقلا ناماالا

 ةقرعملاو ةبالولا تاماقم لهف هلت اقف 95 هناعاوكلذ حرقت معل

 و ا :هزعلاو ةلاس رلانا|؟نيمتستاذنا

 فدرص) 0 نم تسبله ضع هنأ بر لاق المأ

 نم لكنا كلذو ةمم رمشلا كلت لاوزىلا دوجولا ىفداسفلا ارح |



 ككل ١(*

 | دا صوب :نيق تلك د اهرامءاع 5 ةهيلعتتس ىذلا|
 |( حلاو سنالا ىحاصق ءايلوأو ءاميت أ مهنأب ىلعلاحا اور الاو ىلع الا ظ
 تلقق + ءايلو الو ايبتأ ومب ابنوةصوب الدنعداىنرلاسقف ا

 || ءا_ىسالا اولاهحام ءاملوأو ءامسزأ اوناكول هنع هتناىضر لاقل ا

 : كضرالاةكمالم مهامنا ءاعسالا لهم نم هوصوملان اهل تاق ا

 || ءىسلازكت :الم ناف ةفيلخ ضرالا ىت ل عاح ىنا ىلاعن هلوق هلع لدأأ

 سن اهذع هللا وخر لاق ءامدلا كك فسو داسفلاق اه قوذالا)

 مدخو تاهلعلا ىف وتلا دعا تادو وأ ل لد « ىطرالا |

 ْ *« مهقاق مهيسكم مل هل عقاو قرتلا نافرشبلا فال اهل م مسكص أ

 || ال هنع هللا ىدر لاق ةرامعح ناعالا نعربسعتلا نكي ليف هتلقف
 ]| كلذو ردصلا ىفرقو ىذلا قيدصتلا وه ةيقح نامالا نالأ
 مك ىتلا طافلالا نم ةخسلا ىف دروامااو «:ءريسعتلا نكمالا
 |١ قددصتلا ىلا ةعحار اهلكف نامعالاوأ مالسالاب اهيحاضلا
 ش باق ىرقتسم ا مولعملايملعلا بابل ناحاتغم اهه نيذدللا ناعذاالاو ْ

 ش ىلص هلنال وسر ةىاصعلا ن نمدح لأس مكلذإو ةرطقلابدرعلا :

 ١ 3 اه اها اوش +ةانالو طاسفلالا هذه ةقمق- نع ع لسو هملع هللا ا

 || ةتاعللرظنلاباذه هللاىلمهريارساولكوورهاظلا ىلع مهكحاورجا |
 هنع هللا ىدر هُيراح لمسو هيلع هللا بص هللا لوسر لأس د هقفالاو ا

 لاذ اعحانموؤم تعصا هللا لوسرا لاق تعصا فيك هللاقو :

 1 لكأ ناف ةيراحاب لوعتامر ظنا ملسو هم-!ع هنا لص هللا لوسر :

 أوعنع ال ناهتما صاوخ ىلسو هياء هنا ىلص هبنفة قيقح قح ْ

 | ه] تاقف مهند صلخم ىدا مهسوقناون عل روم الارهاظ» ١

 اهملع سانلا ءّينارطف ىلا ةرطغلا ناهاوه تيادلا ناعالا نذاق ١

 ل لا
 لاه
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 || ةقياسلانيدامو ةمتاخاب هرعا ققحتبو معن هنعهتناىضر لاقق ||
 ةئاغلل كا نكلو صقنيو نامالادبزي لاحارهاط قةتاماوأأ
 | نا لاق نم لوق لم نذاف هل تاقف « ةقباسلا نيع اهنالأأ
 || نملوةل هيو ةرطفلا ناسيا ىلبع صقنب الو ديزيال ناميالا|
 || لاقف ةمتااو ةقباسلانيىتلاةلاحا ىلع صةنيودزب هنالاقأ
 ش ادحا نا عصن لهق هل تلق ه« ع له وهو معن هع هبا ىضر ْ

 || انقشكةرضتغلا فلوق ىلاعت شا ناق نام الا ريغ ىل_عتوعءأأ
 || قدصموهوالادحأ ضال هنع هللا ىّضر لاقق كءاطغكذعأ]
 || نيذلا نيرضتْلا نم هيىنعاو ةمهلالارامخالا هبت ءءاحام عج
 || نأب هات تومي نم فالذي مهحور حولط لبق ضرم مل مدت |
 أ نم فالخوو حراق سفنلا ل خ ديالو لخادلا سفنلا حرخيإأ
 | تاقرعشد الوهو نافع ىلع هثارو نم هقنع برض نأبةل مغلقا
 ارضتنااّاو رفكلا نمهيلعاناك ام ىلعاهحاورا ضقت نذهأ
 | هتوم لق ةكتئالملاد شيف دوهش بح اصوهامتا كلذكّن سلف
 | مرق هنتاقفو كانهاع نايا بحاصوهف دهشاممكحنمويف
 |رومأملا مل عقم: ىلهنال هنعهتناىض لامتق ناعالااذههعغنب|
 فشكلا لهأ ضعانأ هلاتاقق <« هغماكتو هتعح لاح هيف هب ا

 || مهانذخأو ىلاعت هلوقب لدّت_ساو عمتي سأبلا نامانا معزأ|
 ْ لوبقم باذعلا لوزن عم غجارلالاقو نوعدري ميهلع) باذعلاب :

 1 ىع نوعجري مهلعل هلوقب نم رتاعىنادقهللاناخهعوحرل 1

 | قح ىف وهقاذه ف شك مد نا هنع هللا ىد رلاقف مهليةنفانيلا ْ

 || نبد هلاح ناكنكلو هلاحرمشنموردص فاروقوم نامالان اكن ما
 || لكل انبقتير مالا فش كةرقةاهكابو للعلا نمةلعل الو هد سانلا
 مدسللا
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دالاو تدّدم لكو: فان ْ
اوةعب رشلاز هاظ غم ب 

 : (شنب) لعاةت

 ملنمةيالو ىف نعطلا فن اننلع ل ههنعهتلاىضرانخيست تاس :

 ْ قحالوال هنعمشلا ىّضر لاقف اهنزيع ةح اص لاعا هنعروهظا|

 ىلع نوديزي ال مهو ةيتماللا معا دآوالارباكص أّناف عرولا ْ
 ننموملا ءنوزم تءالو:دك و ما بتاورلا الا سا تاولصلا ٍ

 نوملكتيو مهحياوحن قاوسالا فنونشعواجب نوؤرعي ةدازةلاحي ش
 لاق دقو لوضغلا قغقتف م هنأ ةيالو نعت امرقةشاءلا مالك
 نمئش ناتيدنرنف هل تاقف < مع يرالل نسل اك تلت الو ىلاعت ا

 نم هنعمهثباىطر اقف .مهعم بالا بابلاعتم هه 0 ش

 مهنتي دؤسع نع تولرلرتمال للعلا ف نوعمار مهم ١ مهتانقص 1
 اييط ةسايرللا ب و هج ا راو امال ْ

 مهدخؤمهف بموعت ر تاس نينخ الا ملاعلا

 اه ةرهاظلا ذياوغلا قرخ تامضااماو .نوذخأو فيكن وفرع ْ

 تاازاف بان سالا نمنوذخ:يبنال ةحار ماقملا ذه نما اوعشأ

 قرخ ب>اصلةنالؤا تيغخ نكلو لوزتالو مهنع بابسسالا |
 كلذدوج نيش ءاسدس ىه ةيسست> ةكرح نم هرها طلاةداعلا ٍ

 ضومقم نع اهععيو قى هلا قهدس ضم وأ ك هر ملا بب ولطألا

 صضسق) و هدد حرم ةكرح سسالا نكد مل هريعغ غو آس هذ نم هيلع

 ظ داععم ضيقلاذا ذل ىفد ات مريغ هناكل دس ع نعاذه ميرخ اف

 دو درع ةنادبك لدبتل ها توا دو

 نع ىغتسم ال ى د بات رهو ل بدارم ىف ةييسلالا
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 | انييش تاس نحن ) دوش ع ْئش لكى لع هللاو درع هبا داةؤرعم |

 مهمداخ موقلا كميس ملسو هلع هللا ىلص هلوق نع هنعمهلنأ ىصر ْ

 ملاعو لوو لوسر نم هلا ىلا عاد لكنأ» انعمدنع هللا ىّصر لاف
 هب قطناك ةرخ الا ىف هأ حجرلا عقب هىذلاهلامدن ال وع دلل مداخ|]|

 مهعابتاو مهاك لسرلاف هللا لالا رجا نا محلو#ي لسرلا |

 ريغورخ الاوايثدلا قمبر كفشكا نودعمو مهباحعالن ورسم |
 ىلع ىل اع قنا هنمهزيماعالا مهلاوحاو مهلاوقا ىف مهنع نبِزيتم ْ

 مهيلع ل سرلا نا ىتح مهباقفرو معا اءالتسا كلذ لكمهناسل ْ

 ىلع لزند الو مه ءالاملا لوزن نونمتدءايلوالا لكو مالسلاو ةالصلا |
 0 هشااهع دوأ ىنلاةققشلا نم هيلءمهال مهباععأ نمدحلأ |

 ظ .... | بيصي نأ نم عت ل ثيدحما اذه ىنعم مهف نمو مهبواق ىف ا

 ش ةدامسن هدوبهش م لعل نذؤد هعانتمان الملا هندي ىلع هناوخا نم '

 ) رهوج) مع هتلاو ىف ءاديسكلعج أ ام لوقي هناكو هيلع هيأ ْ

 هللا مسالا ةذاعتسالا تصخمل هع هللا ىعر انخيش تاآسأ

 هنع هلناىضز لاقق هوحنو برلاكءام*الا نمهريغنودلجوزعأ|
 ناطمسش لأ هانهست ”ًاام رعد الز يمعت ملا نال كلذدب تصخاما أ

 ظ نيعنإ .نأ هلع نكي لف الثم هتءارق 5و هتالص لاح ةحيملارظاوملا نم '

 ةقيقح عم ماا مسئالا ادع ءاهث عورفلاءاىسالا نم هناهعقدنام

 ةرضح ةعماح هللا رض عقدين | تننرط اخ لكل عقادلا مس !لك ظ

 لوقتئالثم ىماعلافءامس اللا صصخت ىتلا ىلا اوحلاو مسا لك |

 برات لوغي نودملاو ىتمعطا:برا لوقت ناعيجاو ىل فغا برات ١

 ةمساتملا ب تارض#امبيلع يال نولم اكلفاذكمو ىنيدفوأ 0

 ىلاعتلافاك هنا مسالاباولاساهنمئش مهبلع مولع تن ناو مهيياوح ١

 دل "و 0 (عع)



 و د ل عكر
 هنمكلذ ناك اناهنع هنناىضر لاق كنمكيذوعاو لسو هيلع ظ

 كاذذاهدوهشل هدوحو نع هفاطتخات قو ىف ملسو هملع هّننأ لص ْ
 مسوهيلع هللا لص هلق رتلا عقوا ل مثدوجولا ىفةيراسلاةيدحالا ا

 مهفاف هتلايزوعأ لوقي نأرعأ قرغلا قرفو عدا عج ماقتمىلا
 لو. ىلاعن قحاو ةذاعتسالا ىلا لكلا عبادححا فرك هل تاق |
 لوق هنعهّللاىضر لاف « ناطلس مهءيلع كلل ىدابعنا ||
 ناطلسلا هلاماوءاوغ الا لوبق ف لل الع هلن اطلس ال ميت قنا 1

 فاهباواميل مهنامياىةحداقلا همسشلاو ىصاعملابرطاولا |
 هتللاىضر لاقمت 2 كشورييمت عم نكل ظفح نم مهنمو لم نم ْ

 قنا ىلا نيؤاضمادامع نآرقلا ندحت ال كناوهو تكن انهو هنعأ
 ا مهريغامأو ةصاخ ءادعسلا مه نزلا صاصخخ الاديرعالا ا

 هيو كلذ دارأ دقق الاو صاصتخ الا دينع هب دعت رقكلا||

 ىكرلاقق ةدار الاريغ ىّمرلا هلت لقق هدامع نم نيرفاكدلا
 ةرياغملا نأو نافدارتماىهنألا مطشلارها ضءر بهذو مهن هنع هللا |
 || لعق لخادتتالك تح تاغص نأ, قيقحتلاو حالطصاوهامئاا هن ْ
 هنعمتباىمرانخيسم تاأس (قيقع) معأ ناو اهتاوخار لعام ١|

 ا ا كاعد لوسرنمانلس نأامو ىلاعن هلوق نع

 ءانعلا حاتنحا لف كح لكاهمماال تنيبدق لسرلا تناكاذاف||
 01070000001 ل لىىيتئت5ت5يبي535ل33171 2 ا
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 | لوو لا ىلا سانلا بوح امهنعهّتنناىضرلاسقف ليوأتلاىلا
 هدأ ىلص عراشلا اهبءاحىتلا ةضماغلارومألا لقعن نع مهزحت الا
 ةرطفقلاب اهلوسر ناسا فرعت هم لكن أ مواعمو ملسو هيلع
 باتكلا يف نلجأام ليصفتاماماكح الار يصاغتي صاخ كلذ نكآو

 لجأامليصفت ل سرلا ةبترف لسرالوهامئاهيفمدقم_ه] سلف
 مهيلع لسرلا ب انف ةرابعلاالا ةرايعلا لصفبالو مهمجالمهيتك ىف
 هإدغب لو ىلا عت ملجأ ام ليصفت ىف قحنا بائم مال سلاو ةالصلا
 تجرشام اذ هانتقو ىلا ملاعلا ىف ةبراسة هتمقحا هذهن ا الواو
 دقو لاحىلا لاح نم الو ناسل ىلا ناسل نم تجرتالو تكلا
 ىلاعتو هناعسس فدك لف مهملا لزنام سانلل نيدتل ىلاعت هدا لاق

 نذاقهل تاقف « اهيف لسرلانييبن نود هدابعىلابتكلا لوزنب
 تنابأو لسرلا هتلصقامامأو ةصاخ لزنا ىذلاوه ىلاعن' هم الك
 معن هنع هللا ىضر لاف لزنام نيعال لزنام لمص ةتوهام اف هنع

 ملاعلل لهفهل تاقف « ىرخا ةرامعب عوو دق ناسلاذا كلذكوهو ||
 دروام ةياكمحي ماهمهقي مسهملالزتام سانلل نيسنا ةامالا نم
 هنداىىضر لاقق ناببلا نازيع هج طقق عراشلام اكنمةنسلاو

 هيلع هّلباىلص هتلالوسر ةياكح الا سانلل نسي نأ هل نسل هنعأ
 ىلاعن هّلداو مهملعارا ذ ع ناكق سانلل نايسلا ىف غلاباعر هناليسوأأ

 هتلاريغ نايف الخ ة جر هلك هلوسرو ىلاعت قحلا ناب نكأ
 نم نا لوقي لسسو هيلع هللا ىلصهّتنالوسر ناكدقو هلوسرو
 دمع نم منال هتالرق5 ل: مارح الار عسلا ل_عتاموار عسل ناببلا
 رحاسلا يرخ نادر الق مالسالا نيد نع هملق حبب رخ نأ الاروعس

 سل 7 حج



 | نم نا لعف هلق عراشل ارما كلذلو مالسالا ىلا كلذ دعت عجربا 27 ّ

 أمه اله قىسدققف بتارملا لكى ايفاشان ابق لغلل ىدحلا نس
 ١ هيدي نيب هب نور ذتعر ذع مهل قر ل هيوكحا لجوزع شادنعا

 ش لهق هل تاقف « *« اهب نومو#د لها نم نيءضبعلا نم لكل الو

 || هنوكل ىعملا'نآرقلا ارقي نأ لسو هيلع هتدا ص ها ل لوسولن أك
 : هنباىلص هودح ف كلذرزوحال هذعهنناى ضر لاقق اذل حرتملاوه

 1 ناكلرسعتلاب فّرصت سو هيلع هللا لص هناوذةولو مسو هيلع

 || سانلل نيدتل لوقي ىلاعن' هتلاو لزنام ةروصال همهف ةروصانل اذدمم
 ريغ نا طق رسو هيلع هللا ىلصهّتلا لوسرل نكد مذ ميلا لزتاس
 عيج مع دق هدا ضرقوإو هلت اتق »: اهقورحو تاماكلا كالت ن امعا
 |١ هناىصرلاق هيئاعم نم ئش هنع دش مل ىتح نآرقلا ناعم

 هطرشو لودعلل ةدئاف-ىاف لناس لدعو كلذ شرقولوهنعا
 ْ ريغ نماهنعل اودعملا ناعم عج اهب لدعىبلا تاملكلا عمت نا

 || لزنام ةروص ىف ”ىب:فّرصتو اف كلذ نم مهلك ايبذ الااشاحو صقت
 |١١ سانلل غلب هنا هيلع قّدصدق نأك ةيقولاوا ةمظفللا ورحنا نم
 || مهقاف ىوملا نع قطنالن اكن او مهلا ل زن: حلامو ميهملا لزنام
 ىلع مسهل لزتام لهب ملو مهملا لزتام ىلا عن لاق ملف هل تاقق ب
 |١ نوكحتل اذه هتطساو طقسا امنا هنع هللاىذر لاقف كناسل
 أ| لملا ىتبتدالق هنايب نع ةباينهدعب ةيهلالا تادزاوالانازعم هّةعد رش
 ْ ناسلا ناكل كيلا لزئاسلاقولو ةعدرشلا ىلع هضرعدعبالا دراوب

 ْ (دّرعن) كلذوملءاف هممات تادراونود طقق هيلا لزنام نعاروصقم ْ

 ا نم دعمت هليو ىلاعت هلوو نع هنع هللاى مر انهش تاأسإ

 ىتح كاردا لالظلل له مهلالظواهركو اعوط ضرالاو تاوعسلا 1

 روم



 ْ نا ل دصق نع ىلاعت' هر وست

 ١ ارهاظ هبرهد اما ئئدن هلا كلذ موقيلادج اسالط ملاعلا قئوش لكل

 ٍْ بانكقق اوملال هاربغ نمن اكن اف هو ةاوألا لها نم نأك نا انطابو

 0 مادقا تحت ةدجاس لالظلاف ووعسلاو ةعاطلا ىف هنانم ملط
 ||| لاقف قولخم لكى ماعدوصتلا اذهلهق هلتلقف « اهتالولظم
 || هممث هناق ناسناالا عحونلا الا قلما ع + قف ءافوفقت علا قطو

 أ مهيضعيو ةععمو ءابوو ءاقثا دعست مهضعت لب اصلاخ هتيدوصنلا
 ُ مهنا ناطلسريغ نم مهعز ىفمتلاىلا ةبرقلادصققب هبا ريغل روس

 ْ دامع نع ىل اعنا هسغفنتئش لك تءسو ىجااىلاعت هةموحو ع نمنام

 | هدامعورعابو مالسلا هلع مد ' الدوهمتلاو ةكئالملاو ما, ناثوالا

 نممهنم ناهد امعنمىل اعنأ هلعل ةمعكللو سدقملا تببل دوعسلاب

 |١ مومه لاؤسلا نوكد كلذلو .هتءاما ريغ نع تاقولخملل ريعمس.

 | 5ل زوج نم هلوقبال ىريغشىلا دوصسأاب كرما نم هوقبةمايقل
 انبراد تنااولاعلاذم ههم لاوؤسلا عقووأ هنأف .ىربعل دودسلا

 | هلدوصملاب ترعاام ىلع اسا.ةاولاق ..اتكح ىاى مه لاقاذات

 || ىلع اهضحا ماا ءانع ساقاك ةمظعملا تاقولخغلا نم
 نع سامقلاو دوح»“ | لذ قا محل لوقيف انيداهولعحو صضعل

 : لحورع هلل مهملع ةدا موقت ” كلدم و منود مهل صاخما ىرعأ

 . تاقولخنانم ل هلإتاقك «راذلا ىف مهلخ دو

 || همع هلبا جر ىاقف هلك دولا هم هناق ناسنالا نسل

 || هبال هنع هنناىضر لاقت متلقف «* ناسنالا لاك ى وف لاكأل

 رثك امهرك ىتح هلاك ىنخ ةكح ىالف تلقف ه ملاعلا قةقيطحما |

 || دونم هيأ ندحتام 0 0 جا سانلا ظ
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 لماكلا هدمع لح وزع هدا ىطعاقاعوط الاهرك هيرلدامعلا ضعب

 تاوعسلا ىف نم هلدس هندانارتملا لاق هناقهيىوسأتلاب تسسنلا |

 رجشلاو لاصاو موحنلاو رقلاو سعشلاو قالطاف ضرالا ف ن نموأ
 فانصا نم أيش كرتامو تادلوملاو تاهّمالا مف باودلاو |
 نمريثكو لاق سانلاركّذ ىلا ليدغتلاب لصو الذ تاقواخنا|
 هللا همح حاصلا هدبع لاح نوكي كلذلف مهلك ل لو سانلا |

 اريثكو سانلا نمريثكو ضرالا ف نمو تاوعسلا ف نمعمجوأ
 ظ نا ىنسك ىلاعن لاق هونذكو ه هوجو ةقدنزلاب هومرو هورغحصأأ

 ثدديمحا كالذ هل ٠ نكي لو مدا نبا ىيهسشو كالذ هلىكشامو مدآ | ١

 لد رحم لاق ادمع ببجحااذا ل> وزع هللانا درودق هل تاقو بأ

 (لومقلا هل عضو مث ءاعسلا لهاو ليربج هييق تالق بحا ىفا |
 ادهن م ءاملوالا ىداع نمو ءايدنالا ةلتقن اكن ءاق ضرالا ىف ْ

 ْ ءالؤهوءادخلا عمس نمالا -ىلولا بحال هنع هلل اوضر لاف ءادنلا ْ

 |ضرالان م كلملا توص ىدم ىلا غلب "ىلولا بحت هوعمس ملا

 ا لاعك عهمل ًاسق ق لصحة طم .للا ةيحاب لادب الا ضعب عمتجا دقو ا

 أ فيك تااقفريضض احل لاقف برغملا ضرايهنعهّنناىضر نيدمىفا |
 ةيحنا تلاقف هنوذؤي وةقدنزلاب هنومريلاقف هدالب لها عم هدا ١

 نماد مع ىلاو لجو زع هللا ناّنطلا تنك [مهتناومد[ يملا |
 تلايتق هيكلعا نمو امللاةق قلخنا نم دحا ههركمف هدي
 هذا نمم هّناو هناماهحي دحا ضرالاه جو ىلع له ,و هدا ناصتسإر ا
 مالسلا هل تلسرا مثنينمُؤملاهدامع بولق ىف هتسح لزناواملو هلأ ا

 ا ا « لدبلاعما

 دحا ناك هنا هل هر نيدلا يع مب شلاركَو هنع هللا ىضر
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 || كلملاهدسىذلاكل طر امتنأ

 ْ مسق نمد الا ل ظلا لهذه تاق 03 نيمامالادحا هروس ىو

 1 ةلط امسق نموه هنع هللاىدر لاك نيءااروءااوه ىذلا مدعلا

 | ةروةسملالظلا تناك لؤهلتاقق « ةحارلا هيقن روكت كلذلو
 || ال نوكءالقراونالا اهمدعت' القل هنع هللا ىمر لاق اهصاخشاب
 ضسقتناو هيو رلظ حردنا صخةلايراوالا تطاحااذاو دوجو

 ْ هىالصتم هذع حيرخي لظ نالط ص لكى ن ذاق هل تاققف يهنلا '

 | لظلا كلذ لواقي صخشلا سفن ىف لطو هدوجو ءادتبا فرط نم
 فيك كيريللارتملا ىلاعن لاق مز هذع هللاىذر لاقف هنعّدتملا
 ّْ م ىل_عىنعي هملع سعتتلا ذل عج ملاك اس هلعح ءاشوأو لطلادم

 ْ هذع عيب .رخ نم ىل امن فرشقا ريس 31 اضقاننلا هانضرقمالملدلاظلا

 || كير ددع ىنركشاوةدئاغلا لص ر بةءاورظناف انملا هلودقب لظلا
 || در الا هذ_هىف هيلع ىلاعن قمنا كهيناع كلل مجرتملا تنك قاف

 | كتي ال كلط ناملعاو هتدارك ام ل ثم لالا ف دحاارك دام هناف أ
 ْ تابقا اذاهقحلا الت زاو هملطترونلا تامقتساو هنع تريدا نا
 || نارتسما سعشتلا نع كضارعا فو سعشلا نع تضرعاو هيلع
 ْ هدحاص عملطظااكه ثنا عمناكنم لماكلا نذافهل تاقف 0 نيدملا

 ١ ةلدزم ىلع هتددمن ال ظلان ال هيلع ضرتعد الو هذعاس وخال

 1ْ اذه نزحالواذهن حر غد الة ةماربرح طاسد ىلع هتددم ناوذتما

 ١ صاخما هكد رختدالا لرد الو همحاص ن روكسدالأ نكس الو

 ا صلاخ ا دبعلاوهف هللا عم كلذ هلل صح نم معل هذع هنا ىّمر لاقف

 | نياوه من هنع هللا ىضر لاةفرونلا نبا لظلا ل-هف هاتاقف هب
 | قح ذئتيحد حاف معاق هلت اقف ب هلرتافيثكلامسحتاو رونلل

 ص ب سمسسمس

 آرقلارم روس لوي ناك هنال نسمامءالا



 ةهدع هنأ مص لاك ريتسسا عمداحا نذأتالو ظلال مالا ْ
 افارادح لءاقاذاالا ةلذلاو عوضا طاسسل نم م ادياموقنال هنأف |

 تلأس (دجريز) ) معا هاو هنببع الهريغو ورا دج ا كلذالا هماقا ْ
 هتناناونمآاونمآ نيذلااهيااب ىلاعت هلوق نع هع هللاى در انؤسس ْ

 ىلاعت”ديري هنع هنلاىضر ل اقف لالا نامالا اذهناكام هلوسروأأ
 نامالا ىناثلا ناعالابوةمدقتملابة5كلاب ناعالا لالا ناعالاب
 لول داع اونمآو هتلاالا هلا الاول وق ىل سو هيلع هتنا ىلص دمع

 كيدي اعالالو كلذ قداسلا مدعلال مسوهيلعهللا يصدح أ
 ناطمشلا ناعقودقو نارجا ك1 نوكيو نيزامالا م ,اوديدهل لالا

 ىسعلاقق هتاالا هلاال لق ىسعاأيو رع مالسلا هملع ىسعل لاق ْ

 اتسساخ ناطيشلا عد رك هتيأ الا هلا الكل اوعل ال اًهوقام السلاه لع |

 الا هضرخخ سيل ناطيشلا نامالسلا هيلع هلعل كلو هلال لاق امتاوأ
 ءاح - ل5 هل تلاقق: ب ؛ هنعاؤنخلأب وةيئابرلا رطاوخما قالالهحنا؟

 هنعهتناىضرلامتق نطاملا نود سدا رهاط ىقىسعل س دلتا 1

 ظحال مهرطاوخ نافل دس نمءامنالانطابىلا هل رسل هنادلعل |
 ىذلا اذهنمو ةنحوروا ةيكلمواةينابر ىمهاعااهق ناطينشلل ||

 ىةداعسلان أو هيناعالا سو ع ئغثلاب للعلا نيد قرغلا لع هاتورق ْ

 هناووههلعلال هلوسر لومتل لعش ام لعمدودمعلالوقبنأ تاعالا ش

 وأى مومرعال هلباالا هلال اولوهمب نأ نآلا باتكلا لهأ عف ةئبالا 1
 مسوهيلع هللا! صده لوقل كلذ .وق مهامنا كلذ قوجوسع ا
 تيهدقلو ىلاعن' هلوق نع هنع هللا ىذر انخش تلأس (شنطب) ١

 سانلاو ن.ةهحا ىف مهلا مهس ١ ىل اعن هنبأ ناف مهلا اذهاماهب“ .هودهن ؛

 لاقف مالسلا مهبل ءاسيبذ الا بترب ى.ايالاعب كلذ اودلكت | ِ

 ىدح
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 | هلنأىضر نيدلا ىحم مغلاوك ددقت اق < مع أ الهنع هّندا ىضر

 || ىرثك 1 نكلاو ىعلا نع انت لل نال ةلطمناهنع
 !|أ هشم هتدا ارأام لع هرهقتلم السلا هيلع ه.,تمهابهلا قحاف ىلكأل

 ْغ باط ىف كلارك رقشالاف هضم ندارأاعمفدلا قاهر هقيلوه اهيكمهو

 || همسعت نع هتدوار اناتألاق اذهلو ىاتغم ككاواهنموهنمرهقلا

 ىصعم اه تاقف اهسن:نعاهدوار هنا طقوروسلا قءاحامو

 ىضرلاقف ناهرعلا اذهامو هير ناهرب ىآر نااللول ىلاعت' هلوق

 )| هسعت نع اهعفدي نأ ىأزلا نم هآر ىذلا هناهيرب ناك هنع هللا

 تعقوا_ عاهفنعال ني هرم أ ىل اعنا قحا نادرو لد نيللال وعلا

 | نموهف لاجإكى ع فعضلاةفوصومةًأرمااهتافاهسس لاقو هيف
 نوسلا بر ماللمسلا همملعاتتمولا لاق ملف هلتاعق 5 سفننلاةيؤر

 1 هند ىلص هتدالوسرو ىعادلا سي ملو هيلا ىن :دوعرب اسم ىلا "مرح

 ' ءانث كلذ لهق ىعادلا كمجال ا

 ش نم كشاابىلوان 0 ملسو هيلع هللا لص هلوقل ثم فسوب ىلع

 فسو ىلع ءانئوههنعهنناىضر لاقق كلذريغ دارملاو | ميهاربا
 فسوب » هب ىلآ ام لثع تيلةباول لوقت ملسو هي .1ع متنا لص هناك

 (| كلذ لاق فسو ل _ءفام لثم نيا ىف ثيلا لو ىعادلا تبيح ال
 هيل عفى سو همخال اعضاو ونوهسفنل ا مضه لسو هيلع هند لص
 ْ نافل 5 نم هندا ل ]وسر اشاح فسومل مدي كلذ سلو مالسلا
 هتنيغ ىقهلةءاربلا ةعحروضملا مدع دصقاغل ماللسلا هملع فسولا
 ا مالسأا هلع فسو.ب عج ا دقور وضحا نمهتءارب ىلع لدا اهناف

 ا! هيلع ىرتفشم هبو5 لاحو نحسلا لاح ناريس ن الاح ىتوهو

 مجيواعد هينولب يام مهلا هرملا سقت ىفدرقي ناباطد :لوسرلاو
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 نم هب مهءاجاماونميل هموق دنع هيحرجاممءةاربلا لطب وهف
 تلخ رلرضحو) هناف سملغا كلذ هسفنيرضح كل ذلق مهبر دنع

 دعب نوسلا فه ماقا نأكق هروضحب نيرضاحبا س وفن ىفةهبشلا
 سغنلا نا ىلاعن" هلوق لهف هل تلقف« ةودغلا نم هيلا كلملاءاعد نا
 هدد ىضر لاقق ةأرملام !اكنم ماف سو مكن مءوسلاب ةزامال
 اهسفنل اهضهكلذ تلاق زيزعلا س1 ىفةأرملا مااك نموههنع
 1 ءامذالان ال فاسو مااكن مك لذ سلو قا اهل نان نيح

 اهل ضرعد امتاو اهتاذ ثيح نمءوسللول باق شل سقنلان ا

 اهماقمنعّدب وجت ىهو اهيلع أذا نيرقلا نمءوسلا لوبق
 هبرعأتال نكل ءوسلا ديرت سفنلا نارقتعءااناهل تلق 0 ميركلا

 داقتعا هنع هللا ىذر لاف ةيهلالا نيئاوقلا لع ةقواخم اهنال

 لافف هيلع هلئاقرقاولوقلا ذه ىكح هتلانا هلتاقف هه. نسح ||
 هذهىفتباضإزه نكلو ةعي لجو زع هللا ةباكح هنع هللا ىضر
 كلاب ل عجاف هضمع كت وة هس 1محاذه بص: لوأة ف انضاللا

 نع هيكحيامو هسفن نع كبر هلوقيامنآرقلا كتوال: لاح ىف
 هلاقام لاما هل تاقف هب ءاذعلاءاردالا نم نكت امهندب قرقوملاعلا
 ناسنالان 1 اعن هلوقوحت هنع هللا ىطر ل !ق هسغن دنع نم قا

 ىلاعت' هلوقواعوتم هريج ا هيما ذاواعوزرح رشلا هسماذا اعواه قلخ

 دهاشموه 5ك قحوهو هللا نعاذه نافدونك]هبرل ناسنالانا
 نا نوعرف ل آنمؤم لوق نع ةباكح ىلا هن هلوةودن فالخم
 نافروك ذملا لوقلازي زعلاة أر مالوقوراخلا باعجأ مه نبذ ءريسملا

 قحنا ةياكح نم مالءال هنافهديؤبرخآ ليلدىلا حام كلذ لثم
 لر دوغ قائلاروصقل صو نوكد نأ امش هدمع نع ىلاسعت
 مس بم

 تاناغ
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 | ىضرانخيشتلأس (درمز) كلذ لّمأ:ذاهقئاقحور ومالا تاداغ
 |١! لهو مع هيكل سلام ىنل ا سنالق ل جوز ع هللا لوق نعهنع هنلا
 || ىينلا هيدارملا هع هللاىضر لاق مهاالامعالا ناسنالا أس
 | ٠متقيقحالو اهتكحي طاح الارشلارو دقم ىف سل ىتلارومالا نع
 ا ردع لمع ىتح هنباق و قثالخا ىن كار دقلا سو تاذلاة ف عكا

 | هّتما ىلع ماكح الاة دايز ىف لاؤسلا نع ىهنلا فل خ ديو حلاص
 |( لاؤس فالخ لسرلا نمد الاهت دايز ىف لاؤسلا غوس ال هناف
 | ىلاعتو هنا هفطل ىلارظذا مثمسهفاف عطقناو لزنام ناسي ملعلا
 || قفرف نيلهاحما نم نوكت نأ ك ظع أ ىنا هلوقب مالسلا هيلع ون
 || لوسرل هباطخ نم باطل ااذه نيل ناو هنسرتكو هتخودشأ هب
 ًأرهقلا ناو نيلهاحلا نم”ننوكالف هلوقب لسو هيلع هلا ىلصهتنأ
 | هنال لسو هيلع هللا ىلص هنا لوسرل كلذ ناك امناو فطللا نم
 | ةيبومشلا ة دايز غمافجا هرهاط ىذلا مالكأ ايرث أتي ال هيرقو هقرشل
 || ٍلسو هملع هدا لص هللا لوسر ناق مالسلا ةيلعحون ىلع ةدشأاو
 ' باطلا كلاذ ندح حونرعن اكو نيس ون كاذذا هرعن أك

 | فطلت نم طبت سو نيسخلا نم ىه نباف ةنس ةثاعسم نمرثك ١
 لماكلا لاعلل برداالا نمنأروك ذملا باطما قون. لجو دزرع هدأ

 | ىلع هناوج مهف نع هروصق ل ثاسسلا نم فرعد رما نع لثساذا

 || تكس الو همهفر دق ىلع اولا فهل ل رنتي نارباك الا قدرط |

 | هافاذه لشم نعلاؤسلا كيو نم سيل هل لوقيو هتباجا نع
 روصنام هتيلها الواو هلوبقو باوعلأ ةيلها هيفوالا لئاس نمام
 اًماوىلاعن لاق كلذلو هل باومحنا نيعت فهنع لأس ىتح كلا كلذ
 ىل»انيبنل ىلاعن لاقوانلاح ىلع ا ميسنتوانل ةيصورمتتالق لثاسلا



 تسل لثاسللاملوق نعامبت ىدهق الاض ُكدجوو لسو هيلع هنن
 لئاس لكوإكسم قر ظني نا لاعلا ىلعق هنع تلأسام لهانمأ

 اهمهغب ال ىلا هوجولاهنعرتسيو هب ق.طيىذلاهجولاب هيسحيو
 | همه لو باوحهتنجان اق ريم هو>و هنع لوئسم لكل ناف
 | لوهلب الق ةاكسملا كلت ىف باوحنا نم هلام ةفرعم ىفرصاقلا تزأف

 ناوعشالف ديرملاامأ بناحالا قح اذهل عل هلت اقف ه« كس ||

 | داهح ال هتمهلاط شنت من هنع هبا ىضر لاق الصا ب اوم همالاا

 || نعهنعهلدا ىضرانخيش تلأس (حيزوريف) ملع عساو داو هباوجب
 | هلغاس فيكو ةوقلاهذهام ةوقك»ىلن اول مالسلا هيلع طول لوق
 ناو لوقت ءاياوالا ضعي و رسرلا رباك !نموهو فعضلا اذه
 ءابه مهتريصف مهيلع تغقنلورضلاب ىوخأ اوهجوت نيلقثلا
 نم نوكت ىتلاة محلا ولاه ذهبدارملا هنع هتداىوضر لاقف اروثمم
 اهف ةرثؤم ةمه هلنوكد نا مالسلا هيلع ىبةقءايدزالا صاوخ
 || لاسرا ق ةكحا تناك انهنمو قيْضلا نم هدنع ل صح | هفلاخ

 |ارججلاو صقنلا ىف دبعلا ذخأي نيح نيعرالادعب ىهامنا لسرلا
 مهباسشس لاحاوشعن مهئاولو مه مهما سد دكتاوامتجا امهيف خوسرلاو |

 هلغاس_غيكف هلتاقتف «: اوكلهاف مهبذكن عاو شطب اع رلمهتوقو
 ةمه محل نوكيال نأ مهلاكنم نولماكلاو ةجردلا فلوزنلا ىنَع
 |١ تاقق ه كلذ ىلع دزي لو ل زنة هنع هّنلا ىضر لاقف مهريغ قرثؤت

 في رصتتلاو ءايلوالا لك !ههف مهي رشد ماقم ىلا لسرلا لزنولو هل
 || اذاالااصقن نوكي ال هذع هنن صر لاقتقق صقن ءاملو الارءاك ادنع

 ماسقملا سحب يسن صقنلاف لاكوهف هباورعأ ناق هناورمؤؤد مل

 همجوأ ئش ىلع دريالوهوءامسذالا نمارتشكر اغغتسالا عقو كلذلو
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 | ءربارمأ نم ةمدعال هنع هللا ىضر لاقت ةمدعلا نياف هلتبلهقأ <
 أ ةماقتسالا هدوم ةجرد تع:ةراوأو دبعل تبني الق كالذ عمو |

 ١٠ نال ءايث الاال ةمالا نم عامتالاالا ةمدعلاب لاقامو هسفن ىف
 || في رص: لا رصقن تاعالك ةيترملاوكلذدوهش نم مهعنممت مهتيدومع
 | مهتقلخ لصا مهدوبشل هنع هللا ىضر لاقف كلذ ناك مل هل تاقف ع
 | فرصتملا ةيدح الف اضد او فءض نم مكح ةلخ ىلاعت لافاك

 | هيل- مهتمه نواسري نم نو دحيالف مهدوهش ىف هيف فرصتم او
 | نيصفانلل نوكامتا ادبالكلا نم دحال ةلاتقلا مهلا نوكتالف
 || معن هنع هللاىضر لاق ساسماريغ نمةمها لتفتوا هل تاقفو
 أارضحيو هتمهة ملا بح اص عج هنع هللا ىطر لاقف فيكت ل ةف#
 || نم هلتقيف هلةراقحنا هجو ىلع هيف هتمه ذيفن: بري نم ىلع هسفن
 || نم ئش لاقتلا ىلع هممهاذه عجول لوهن لب لوتقلل هنار دزاةدس
 ١١ ىولعلا ملاعلا طامترال دار أكل فنا اهلك حا اورالاو لاعلا مارجا نم

 || هسفن نم لمكحا هاري نميه دبع ةمهرثون ال هنا لعق ىلغسلاب
 || نامبا ةمهلازوفت ىف طرتشد لسهف هلتاقف :؛: ءادملاب وادمالو
 |١ لاحر ممه ذغنت دقق كلذ طرتشد الهضع هللا ىضر لاهتف اهبحاصأأ
 | ناف دوناراف5 اهسألة بسلا تاريثاتلا مهل لصح و نامهرلا نم
 | نحورتلا لهأ نم مهنا نوعزي و نوكلا ىف ةسع تافرصن:مه
 ش صقرادلا هده ىق لال دالاماقم ئناف هلتلقف دع سد دعتلاو

 2 لالداللدبعلا غرقت ىتمو فيلكيراد امال مهنهنع هنا ى ضر لاقف
 || عا دبع ل قوةحنو سغن لكح ف هملطن هيهلالا قوقحا عيجو
 | بهلاو وهزلادوهش ما خديوالا ةدايسسلا ةعلخ هيلع ىلاعن قحا
 ئ دعقأئأ طاسسنالاو كانا او طاسسلا ىلع دعقأ يضعن لاقانهن مو ظ

 كا دسم
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 نكلو فياكتلامادام لالدالا ماقموكاياوّدي دومعلا طاسل ىلع
 ىنادع اهيقزر يرق ةدايسلا ة علل سيل هرضد الددعلا هللا ظقحاذا |
 ديزي ىلأ ىلع ةعلخا هذه تءلخاملو نب رطانلادنعادمسهسعنأ|

 سانلا ضع همالف هةعقرم نوكريديسانلاراص هذع هنأ ىضر

 ءارقغلا ضعد ىأرو ىلال ىلا عن قا ةعاخم نوكرت باسمنا لاس ةفأأ
 هنع هشاأىض هو رصنمةقارق نوفدملا ةر هم بأن سهندادمعإ ١ هلأ ظ

 نوفقاو مهلكءايبذالاو ءارضخ اح ه.لعو ىسركى بع سلاحوهو
 هللاقف نيؤراعلا ضع ىلع هضرعف هلع كلذ لكشافهندب نيد أ

 سسدأ نم عمال ةعلألا نسلا نم عم بدأو هاسمئاءايدزالا ف وقو ْ ٠

 لوقي ناك هنع هللا ىضرايلع مامالا نأ اهغلبدق هل تلد« ةعلخا
 هللاس اج ان اهلنامساب ةطققت انأداهشالا سؤر ىلعهتبطخ ىفأأ
 ىسركلا اناو شرعلا اناو ظوفحملا حوللااناولقلاانأهيفرّتطرقىذلا |
 ةدحولا ىلحت هنع عمتراواحصاذاف نوضرالاو عجسلا تاومدلا ناو ْ
 تحب هراهقناو هععضو هنن دودعا رمت وردت ةط ا ءانثأ ىف ١

 ميشلان اانغلب كلذكو مندنع هتلىضر لاف ةيحلالاماكحسالا |
 ىلع ودخ عضوة أف رولا هيرضحاملل هع هلباىضر ىل محار داقلارمع ا

 دهشف لالدالا باح ىف هنعاكىذلا قحاوهاذهلاقو ضرالا |
 ىلا ةمسنلاب صن هيف ناكص ىزلا لالدالاماققم نأبهسقن ىلعأ|
 مدع ىلع لما داذه ق هل ىتاقق توم ادنع هلرهط ئذلا هلاحأ#

 لاقف هتقرخ لها نييروهشموهاكلالدالاو فيرصتلاب هرماعح |
 نمنكلو مدنهنم عقوام كلذىف هلنذان اكول منهنعهتناىضرأ
 ١ هّننأ ىضر لاقمث لاح لاك ىلع تاق هلامح هيلع هدام هقدصة دش

 هّنناىضر لمشلا نبا دوعسلاابأ زمشلا هذيلت نا ىدنعو هنعأ

 كيوياش



 هن( ريس دع

 نم الوشم لزم هتالرداقلا ديعممشلا نمالاح عا ناك هنع

 || تام ىتح سافتثالا عمهقددودعل امزالم فدرصتلاو لالدالا
 ملا ةياهن قدصاذا ذي! تلاةبادب ةفياطلالوق عصف هل تاق
 نوعدياننامز لها نم ةغئاط نا هلت لتقوب ين هذع هنلاىضرلاقف
 ||| لاق لهجنا نم ةفئاط ىلع مهورباك الا نمخايشا ةلخاهنا
 ١ فيش نا هلىتريامتا هضيشل فرشتي نادي را ىنبننال ه نع هتلاوضر

 مهناف ىررادقق ىلو ةفيلخ هنأت ستناواله اح ناك نمو هر هويشس

 الع هيطرخحم هتدمالت ىلع عيتعلف تامعيشب عمل نم نولو#

 1 نا لك دقو ىالغتس الاوةفالخايذخ 0

 ْ ناقد قلاقو بع ظردملا ارظسف ىلشلا باسم

 بوق هيلا ماقق هيلع ىنعاطيلف ايعقدجو نم هناعصالاموي

 لافقوهاملاققدحاو برع كيف ىديساب لاقت هباعتارجآناكو

 دمتؤ و كاتعت نمل وهب هنعهنلا ىض رانش ست دعس تلا ره

 دقو كنم هب قحأوهف امذوأ نأك احدم تعنلا كلذ 2

 أ هيماق هنأ الولو نوكتال دقو تعنلا كلذىلع تا لو 0

 || توروس (رهوج) نوملاعلا الااهلقعد امو هب كيف : نالىدتهاام ْ

 | ةياعرلاب قحأ هبا قلخ ىلع هةعقش هذال وق هذع هللا ىطر انيس

 ٍ ةريغلا ناله ذع هدا ىضر لاق اذاملهل تاقف ب هللا قةريغلا نم ظ
 || ىلاعن لاق ةبريغالوريغلا ع نماهنالة توبشلا قث اتحما قال صأ ال

 أودع قحىفصلاوةيزما اعن:ضرغق املتجاف لسالاوحكج ناو
 يصف توا ا سس عم



 م ١(*

 نم قح ىفةئيس صاص#لا ىلا عن ىمعس 5 ةأشنلا هذه اظعن نرل دلا|

 اهلثم لاقو اهلثمةئيس شرس ءازجو لاققف صتتصنا لو هقحذخا
 تلققو مسمقاف اعورشم صاصقلا كلذ نوك عم هوقعلا ىلع همنمل :

 ايما م.مقجرلا ىلا لئام»دابع ىلاعت قلص اصقن ذا ١

 بطلاةءةصق كلذة كح كلرهظو معن معن زهنع هللا ىكر لاققفأإ
 ىلا تاأس (توقاي) معا هتلاوا ويح اص كله ةلك الام طقالول هنافأ
 هسلع ىسوم نع ىلاعت هلوق نع هنع هلا ىضر نب دلا لضفأ ْ
 /| ةيؤرلا لا سمك ىنارتنل لاق كيلارظنا را بر لاق مالسسلا |
 هيردحأ ىرينأ لوقدلسو هلع هللا لص هتدالوسرواندنا ىف ١
 ملاذاو ال ءاامندلا ىف ةيؤرلا بالطب ةلاسرلا ىفماقم شل هف توي ىتح ١

 ماع ىنز هيردحا ىرينللسو هلع هنا لص هلو5و لهفابذط ا

 هدا ى ضر نيدلا عمت عش شلالعسدق هنذع هّنبا ىّصر لاقف صاخوأ )ا

 ماتم ىفناالا قرا لوسر ءاهحبالاذهل اقف كلذ لكم نع هع ا

 رهو اا لب درتو ايئدلاىت ةبورلا كط اماتمةلاسرلا ||

 اةعصرخ ىتح ىلاعتهب رى راممالسلا هيلع ىسيوم ناف ماعىؤن |
 هسلع كلذيريخا ام اوم لاق ايومتاق همدعص قىهدآرق امام ْ

 هل تاقف قاحورلا فشك-لا قد رط نم هب عمججا نيح مالسلا .
 قشنت نم لواانالاقو هرماىفكش ملسو هيلع هللا لمان نا ْ

 ىرداالق شرعلاة مئات قاعتم ىسوماذافرظنأف ضرالاه نع

 ىثتسا نمت ناكما قعصلا ةغم ىف قععص» مةروطلا ةةعصي ىزوجا ْ
 ملسو هلع هللا لص هنم لولا اذه ناك هنع هللا ىضر لاق هللا |
 روطلا هقعصن ىزوج ىءمسومّنأ هلل ءامتبانا مث هب هلبأ هلع :نالبقأ
 ديأهئيؤر ه«تسعصتساو ىأر نم هل قافاتامىتح ه هاراقإا
 ل كل-



 هل : 4 سل

 | ليقت اكو ةيلاالا حب عج
 | لعءارو نطوملا سلع تاج االقوهدلا ملعنام نكلو هاريدي ٌؤرلا |[
 اوه هنارعإ الو هاري هريغفالاو هربغ ىلع هب صخامأ زهق قار نش ا

 ْ .وكمقلو هنيعل هقرعت : ل تناو ل اعل كملق قناكاذاو '

 اارع هللا نا هل تلق « هلل ارامو هم ًاردقف هقرعت مل تناو كءاع ا

 . ١ هنا ىلا عن هسفن نعرك ذو لبحا ىلع ةيؤرلا ف ىسوملاحازجوأأ
 | تبثيال نكآو هل ل تدق هذعهتدا ىضر لاققف ىسول ال ل وعلل ىلحت |
 ! قعدلاك ل معلل كدلا ناكحؤ لام اريغت نم بالف ئش هيلهقلا

 | ىلا ىسوم عجررلف هلتلقف . هقعصا لبا كد ىذلاف ىسوملاأ
 "| همع هللا ى كر لامتف هتروصصىلا كدلئادع د لبجلا متعوب مو هيروص 1

 ش مالسلاه يلع ىسوم ف الخ حورلا نع مول لسا نيع تنلاز امئا ْ

 ْش كسّةهحورف حوراذناكهئالاةعصرخ نيح هنيعو هتروصلزتل ش

 نأك ام كدلادع عجري ل لبجما فالخع هيلع ىهام ىلع هتروص ا

 ١| ىذلا دوهشلا لهف هلتاقف هتدوص كس جور هأنكي :ملهنالالمجا|
 || هنعهّتباىضر لاقف اهريغوا ةيؤرلاوه له ةغئاطلا هيلوقب |
 || قرملاب معاهمدهتتب ال ةيؤرلا ناامهبننب قرفلاوةب قرلاريغ دوهشلا أ
 | دتاقعلااب ىعسملا اوهو دوهشملابلءاهمدهتبةدهاسشملا فالخب |

 ْ نوكيرالو ىورخالا ىلجتلا دوش ىفراكن الاورارقالا عةءاذشو |||
 ظ دهش هأرام نالالا ادهاش دهاشلاى عءامورارقالا الا ةءقرلا |

 | م لاكمالسلاه يلع ىسوم ععساذامع هإتاقق « هدقتعاام ةصعن ||
 ا لها ةماع كل. عوفه لاق كالذ ذادعوعشأمو تاق ءععمل لاق هبا ْ

 ْ هلبعت ال كالذ ىف قوذب لاق صصص 5 هل تاهتق 3-0 بفشكلا ِ

 : نكلو منلاق ادا ولك فاوذالا ع بامساف هلبتاق هيحاص اللا ئ

 .راممتاق ٠ كيلاتعت "لاق . كلذلو ندب لا ْ



 0 تلال

 مالسلا هيلع ىسوم صخانه نمو ب تا كارد ل ةاوذالا 1

 ىن:ىققرمالا كل ذهقوذ] ثاواصلا تأش قءارتس هلأ ةلمل ةعجارملاب ا

 ثكلردمال الاح ةرشا ا ناق ملسو# يلع هدأ ىلص امين لمق لمئارعسأ

 زرعها ى زوم 5 تلقف قوذلالعدناوف نم كلذ ناكف اهالاأ

 نع هللا ىضر لاقف انعفيفخخلا فهرعس ىف اريخ ىسوم لجو
 ءايبذالاو هسفنل ىسةقيقحلا ىنوهاماريغلا وحق ناس الا ىسأ
 تاققووهقح قح ىذ لكمهئاطعال مهريغ نمفصولاك ل ذب قحا ْ

 ةرخ الاوامندلا ىفالعو لج ىراملا ةيؤراورخناةلزتعملا اك١نادلا
 حم هذع هللا ىضرلامق رامخاالاو تان الاد, تدروام فالخ ْ

 ءايربكلاادر ف لخ نمالا طق ىلاعن قا ىريالا د نال ووركتاامأ|

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ندع ةنج ىفىلاعن قحا حت ىفدرواك |
 ءادرلاف هتاذئشلا هجووءابربكلا ءادرالا ىلاعن ههجو ىلع ساوأ|
 هللاقدصو هملاةيورلا لوصو نم عنإم هخدبو كساد باح ش

 ْ لّمأتو ءادرلا ىلا الا لصت ال نسع الا ناف نارتنل ىسومل هاوقىلاعت 1

 رهاظلاو ذخاف دال م ةلزتعم اراك ادهشماذه ْ

 هلتاقفداواطشافةعب رشلا اومداصق الصاةب ةرئااوعتمورمالا ||
 كما ىسومعمالعتسمالوسر مالسلا هم. لعنو راه نأكل هف
 عقوو كلذ قاوغلت خا دقرصم ءاطع نافهتل اسر ن طاب نم هلةيعمتلا |

 هنناى ضر لاو ةوارعس# و نمو الو عمس ةنسريشك فالتخا هن /

 مكعق الوسر هوك اماو لصالا كد وهفايبث نوراهن وك اماهنع|

 هلوق فىسومهيخا ل ؤسنالاة لا سرلا ذخاام مالسلا هيلع هناف عمنلا

 ءاعدلاو ءاعدهدحت هلوق لّمأتو ىرما ىنهلوقمهفاف ىرعا ىف هكرشاو |
 نالاق. تحل هس ع اع علال هل ا ْ
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 و مه 0
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 ' ب تعش النا اب هنوك عم ىسوم نوراه لأس فيكق هك تاقف هن |
 || ىعداةقالاهذه نمنيفراعلا ضءدوار دقءادع الل لعجو ءادعالا

 ( مهنال شالو هلباالا نوريالف نييراعلا ق- ىقمدعني دوجولان ا
 | نم نوؤقراعلا هعزامهنع شاى در لاقف ءامبن الان ودةمترملا ف أ

 | ىلعاودازام مهنال مرنم قدصوهفمهدو مش ىفدوجولامادعنا أ
 | مهدنع لازام ملاعلا نم لاز لهرظنا نكلو مهقوذهاطعاام |
 اردق ىلع هيللءرمالاوهاع ملعلا نم مهصنق لاتف التلقف |

 ااردقي ىلاعت قحاب مهلع صقنو ملاعلا مدع مهدوهش نم مهتافام |
 || قا فرعوهاكدوجولارقا نم لماكلاو ملاعلا نم مهتع بعام

 || هنعهللاىضر انخيش تاس (سام) ملعاهتلاو هوجولارئاس نم ||
 || هديب ةاروتلاس 25 لجوزع هللا نا لسسو هيلع هّْبنا ل هلوق نع |
 || ةاروتلاهنغ هللا ىضرلاةف«اهطمدمتواهغيرة دو. ملا نكمافيكف ||
 || رييغتلا هقحن اهب مهظفلتو اهادا مهتءاّق ماو اهسقن ىف تريغتام ||
 || نم هنوقرحي ىلاعن لاق كلج وزع هلام لاك ىلا كلذ لثمن ||
 ْ لوقعم ىلاعت هنبام اكن أ نواعلمهق نواعد مهو هواقعام دعا

 | مهدنع مهرر دص فام فالخ هنعةجرتلا ىفاودب ا مهناو مهدنعأ
 | ىلا لصاالا نم مهضس رذعالا اوفرح ام مهيلع لزتملا مهفصعم ىو |
 | مهتالعأو مهل قبيل كلذو هيلع ىهام ىلع ةمقان ىهو حاول الا ىه

 || ةفلاخانمهظفح اموهيدمبهّتللا هقلخ مدآناف هلت اقف « معلا |
 || ءاجاغاهنع هتلاىدر لاقف نيديلا نمديلا ةّير نياونايسنلاو

 | اهتم هءاجىتلا ةهجنا ىهاهنال هتعبطو هتنيط ةهج نم كلذمدآ
 تتح م مت شما



 وضم هكسحماو او وب هبال ءوضعم ويف هللا علا اماو ةييوسوا |
 رىمريصع مزادالق هللا ح وهام مالسلا هيلع مدآو هيءالعأ اما وأ :

 وهام مدأف هل تاقفو مظعالا اهلعوه لب هيلعرادق الان ابرج نم

 معن هنع هللا ىضر لاق هةسعن قال هن ر نعمل ةنياعفالا موصعم

 هذع هبا ىضر انضم ثلأس (درمز) لعامئاو ان الاعيج ثذكو ِ

 هك ازداىنن ىلاع' قا صخاملراصدالا هكررت ال ىلاعن هلوق ن نعإ
 مشلاو لقعلاو ا اا وةرئاس نود ةصاخرصملاب'

 را ىندك ردا ىنذ عا هضع هللا ىصر لاق قوذدلاو سالاو' ا

 ملاعلارودص ىلع هدا هعلظا نمالا اهل قع: الة كح ةصاخراصنالاب |
 اسيغاك ارداىلاةراشان طاملاب همست ىلاعتو هاوس يعد ثكلدلو

 هظط لف باوحجلا ىلع هبا هعلطا ن كلذ ىلعدز 0و انتداهشد ال 1

 لضفأ اا هنع هدا ىطرانخيش تاأس ( قوقع) ا!هنياو انهاهأ

 هل تاقق « لضف ا نوكسلا هنع هللا ىذر لاق نوكسلاوأ ةكرشلا

 هللا لهأ لعاللو ىوعد هب وشد الم دعهن ال هنع هدا ىصر لاو م

 وههناف قعلل ةيعبتلا ؟- الا نوكسالو ةكرح ىف مسهل لمنال هنأ ْ

 مو يل ةرهالقلا ةكردلل كرما ١

 اتف « اهومكرءامحمن هتبابالاة وقالو لوحال لوق نم اوذختاوأ
 مقيالثل هنع شاى هر لاق اهريغ نوداه ذاختالااوصخ مهلا

 بك ارللال بوكرلل ةقيقحرغقأا مهل ليقاورختفاذاوراتفا مهنم
 اوذختي كلذلف كب ىراربلاو زوالا عطق ىذلاوه بوكرملا نال

 لوصولا صئاصخ نمر ذلا اذه نال هتددسلا لوقنم احن |
 هتلاال هلا ال نمالو ىلتلا صئاصخ نم هنال هللا ناعسس نمالوأ|
 فكه » نس ل ح ا صئاصخ نمو ند ْ

 نب حجر حج تعود
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 أ نم هنوكل هتلامالا ةّوقالو لوح ال نم اهذاخنا نيعتف : داسضالا :
 أ هنداالا هلاال نولومتي اهب و انطايوار هه اطالوقوالعق لامعالاصئاصخ ||
 || لاوقالاو لاعقالا عيج نم كلذريغو هنا ناهس نولوياهب و أأ
 ْ 9 مدعلا نع هنع هللا ىضرانخيست تاس (رهوج )لع أهلا ْ

 ٍْ ال ه_ةئعمزيأ ىر لاق هةقيعدام ةفباطلا هء لوقت ئذلا 1

 أليف ذمومدقاو !!يدعلا هنعضت ملام ض غل امددعلان ال د هه هدح ْ

 ْ |مدهتدتور مقتلاو صرخ ليس نعد سانلا ركحتب امئناو ا

 | الز ' مدعلا ل تيال ض لا دوحولاو قلخو قحرم الانا ةمتالا ىف ْ
 | لبي ناكمالاوادب اوالزأ دوجولا لبقيال ضحنلامدعلاوادبأو أ
 ٍ ا هريسغال هتناوه ضحم ا دوحولاق بسل مدعلاو بدل دوجولا | ١

 ! هربغ سل ملاعلاوهن اكمالاو هريغ سل لاحم اوه ضخما مدعلاو

 ًارظنياهف ضنا مدعل او ضحملا دوجوولا نم ىطسو ةلاح نكملا ةمترف |
 || لو+ وال بقي دوجولا ىلا هتمرظنيامو مدعلا ليت مدعلا ىلآ هنم ْ

 |١ ىلاعت قحاناق مدسعلاب فصنا ناو نواب برا لزب 1

 ْ اضياباتكلا فانمدقدقو بروهوهسقت ىلعاب دنوك»نا الأ
 ش نيعل ىلاعت قدما قارظنت ل زتمل ىهلالا معلا ىف ةّباثلا ن امع الا نا ْ

 || املارظني ىلا قحاكزيولو دوجولا م ا اهيلع عاخلالزاراقتفالا '

 ْ ناكمالا العا اديباندوجو لاك اسم دع لاح بروهت ةجرل يشن

 || مدقهنم مهف”ناكاباو لمت لاقامقدأ اذ ههلدوحولاك اهلا

 || ةقسالفلا هب لومتت كل ىملالا لعلا ىف قعلأهت او اسم هحبو ىلع ملاعلا ||
 : دوج ولواسم هدوجو نا ال هب ىف الا لعلا قلعه ااانم اكن ال

 أ مع اهتلاو ىلاعتو كرات ررلا ملاعلا,لهجلاتغضأ الو مهفاف قححا ١
 ٍ ناي ىلع سال تح خيش توم 0
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 كلذابهنمحو ل 5 و ملاعلا بلطي ال سقوملاعلا بلطي مسق ١
 . قلااورداقلاو برلا مسالاكحف ملاعلا ب لطن ىتلاءامعسالااماخ !

 ظ ثاذ لاثما ىلا لذ اوزمااورهاقلاو تيهاو ىبحناءراضلاو عفانلاد ا
 0 < "الأ نع نيفياضتملادحا هيدرغنيال فاضا تعنالثمةيوبرلا ناف :

 ٍآ ,بوبرمالب برد و ني. امتمان اكد ناو نيالا ىلع ةفوقوم ىهذا
 : اري دقتو ادوجو نوكدال كولممالي كلامواريدقةوادوجو نو ٠

 ْ صضعل ق ود اهح هيطعن امىلا ماعلا ةمسسنق نيعب اضتم لك اكو

 ا كلت تاط , ملاعلاق ملاعلا وم م نيغباضتملاةبسن ةسيحلالا ءاعسالا |
 ىتلا ءامس الا ماو كلذك هبلطن ةيطالاا ءامسالا كو اس اللا
 ل تاقف * اههاسشاو نمو دقلا و زي زعلاو ىتغلاكو ملاعلا بلطناأ
 لقعتر يغ نم ةصاخ ىل اعناهناذ ىلع لدت ءاعمسأ ىلاعن 00 نذاف ١

 ا الا مسا حام هنال عن هنع هللا ذر لاقتف ادبأتاذلا ىبع دا داو ىنعمأ]

 | ديالو ملاعلا ىىدسد ىذلاوهو لعق ىلع لدياا نيرمأدحأ ىلع |
 ٍْ هزنت فوك صن تاغصهنم حورتس» ىدذلاوهو هيزثت ىلع لدياماق ظ/

 | هريغو نيدلا يح عيسشلا ناكو هتلااناطعاام كلذريغ اهتع قحا |
 | كلذ ناك االاالصا هن ةياعلا ىوسهيفامملع مسن هل مئام لوقبأ
 : ءاذعلا نا هل.ثالعق ءانث كلذو همسع ق هبرث مسا ىلاعت' هلع ى :

 هنع هللا ىضر لاقق تاذلا ىلع لع هند مسالا نأ ىلعاومجأ 32
 || مسالااماو ىعسملا ىلع ءاذث هي موقنالام لعل اب أن دارم ن و ملعوه مص
 ' ىناعملا كالت نا مث اههملع لدن ىتلا ىناعلل ءامسا ىهامتاف هرحغو هللا |!
 ةيويطتم ىهذءاعسالا قابورداقلاو ل اعلاك هسيلعاهىنثي ىلا ىه 1

 لاس (سام) ملعا هل اود ةردهلاو لعلاو ةيهول الاب هيلع ء اننأل !

 لحرلا خلال هنع هللا ىكر دمنا لوق نع هنع هلنا ىدر انس ْ

 1 يي مومو

 تدي 5 5

 سد



 كتلك لالا
 أ دارملام قد د 5 5 هه حسا حرك ْ

 ىلع عرشلا قد رط الس نموه قد دصلايدارملاق لسو هم هماع هلبأ

10 
 نم دحا لس لهف هلثلقف ٠ :ةقلطملاةدحولا لهأ نماهنع

 نم هلا ظقح ن كلو حيالحتا هيف عقواسعق عقب نا كلاس لكل ذالا]
 عرشلاب ديقتو عطشلا نم ظّح لاهكلا ةمّرم ىلا عج .ر اذافءاشدأ|

 اهللاوارارم بات :5لا نهطس مدن اكن 7-5 ىدتعمل

 عع همم ىذلا علا نم ةدمهاشملا لاحىت باتا لصح امل دب (ش

 ١ 0 ارسل اوزوهحردهنع هللاىضر لاقف ةقيقحلا حجردي])

 أري ملاذاو هدأ الا ىريري الر .مشملا اذهد_مشاذاهناف دوهشلا ف

 | نإم الو ند ىلع همالكح صم الو لوقيام ىردباس# هنبأالا |

 ظ ىلص د ةعب رش ىلع ةريغ ةقدنزلا,بهممرينا الا قد دصلا عدس الق 1

 ْ دلل در رات هيك وكت لاح هدو تو هداك ملعشملا

 ممموسسسمص

 نم ىداعو ةعد رشلا ىلع ةريغلا هنم تدصكلذلو لامكلاو ماعلا
3 

 أ نمدلا ىحمعيشلا لوقن ءهنع هللا ىضرانخيشتلأس (توقاد)|
 1ْ دارملاهنع هنلا ىذر لاعق ىلر نع ىلق ىنت دح هنع هللاىضرأ

خ تثددم اف سعنلاو حورلاو سلا ىلع ةضافالا :
 ١ كسلا صا

 ش نيبو ىنثدح لوقتي نم نيد قرغف لسرلا نم ميلكلاب صاخ مالكلاو ْ
م نكب نا ملسو هم هماع هيأ ىلص لاقدقو ىنأك لوقب نم ١

 ا ىمان

 | لوةيهنع هللا ىضر ىليحار داقلا دمع ىدمس ناكورمجت نودع
 أ بالما ناكو طئاسولا اغتراب هسفننع ىأى بر نع جر ىنثدح ْ

 ْ معاها مهدنع سن ةارملا نعأ اذهو ىسف نع جر ىثدح لو#

نلا ل وق نع هنع هدا ىو انش تلأس © هوجح) ْ
 ٍ هبا هجر ىرغ

 1ْ فوذولا 36 دارملا لهاذك ىللاقوىلاعت هادا مق ش
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 ١ وا رللا ةمع تلا م لاق ريس كاد ناسا انام زواناكمىأإ
 || لاوحلالا رم لاحالو لزانملا نملزنمنمام هنالقامزلا ف وقواهنأ
 | ىعس هيف كلاسلا فقوا خزرباهنوالا تاماقملا نمم اقمالو :
 ١١ ىلعأ ىلا هلقنب نا ىلاعت قحادارأ اذاثلل اسال ةءالقءاوسلا فقومأ
 ْ هيلا ل ةتني ىذلا مالا يادأ هلعداو حزربلا ىفهغقوي نأ هيفوهام ظ

 أ| هنع هدا ى ضر هتععدو « لعأ هتباو ةمهأ لع نوكيف هلاقتنا ليسق ||

 ْ هللا لوش نم ضرالا هجو ىلعو ةعاسأا موقت" ال ثب ردح ىف لوقي :

 ْ نوكي ىذلاوهو نامز لك ىفهدح ول ماكلا نا سذالا هيدارملاهلنا |

 ١ لماكلا اذه رك ذ ماق لجوزع هللا نعل فغ ملاعلا عمنا ردقول
 أ مسالا سو هيلع هللا ىلصر رك لقهل تقف «+ لكلا رك ماقمأ
 أ هتداىضر لاققق ةدحاو ةرمورك ذب فكم لو هللا هدا هلوقيمظعلا |
 : هنا كل ذب امل تيثمل نير مسالا لسو هيلع هندا لصرارت اما هنع ْ

 ش كلذناكف هنم ءاهلا نكسو ئشب هتعنب مل هناف دارقن الا ىلع ركذ ١

 مسالا ذهاور -كىأاريثك ارك ذهنااورك ذاىلاعت هلوقلريسفتلاك |

 ( مسالا رد ىأربك اهدارك دلو ىلاعن هلوق كل ذريظنواريثكصأأ
 ْ ”اييغرا وجو 2 لاظنا عد ,رغلاءاعسالا راس كرك د نمربك اهلا |
 | ةدئاف مظعا اهلكراك ذالا نافاهوو قانرلاورومغلاو نحرلاك ||
 1 هدا باطنال قثاةحنا عمم عماجهنالهتنا مسالا ركذ نم
 || ملاعلا ظفح هلهتسا هتدالوق ناالواو ملاعلا اذه ىفةدوهشملارايغالا||
 | كلذلو هبرك ذب نملاوزربن وكلا لاوز ملسو هيلعمشا يصن رقم |
 مس |مهناسل ىلع فذيال مهلا درو نيؤراعلا نم لكلا هذئعااضأ | ْ

 : اين هريعغ مهبولق قرفمال ءاعسالا نمأيش نودا شد ال م هلال هلم

 ' نم كاذومنوأاك اكوأاذاذواوهوهاناوقيركذ الانل ريهدلتاقف ٍ

 ءاوشأ
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 .طرعش» كلذب ركجزلااذل منه نع هاى ضر لاف ةراشالاءائسا]||

 نالاقهتافوهبرك ذلا ادعاهفهنعهتبا ىو ىلازغللانالخ وضحا |
 نم كلذ نم عنمامتا لوب جالحا ناكو ديدتلا الظبي اكواذ ْ

 دقو ىهتنا لقاعهسع كغنيالديدحتلاذا قدرطلا فهل قوذال نم

 ميلع عساو لاو نازيملا حرش ىف جالحتاهرك ذام حاضيامدفت |
 | ٍلسو هيلع هندا ىلص هلوق نعهنع هللا ىجرانخيش تلأس(توقان) |
 هيلع هّنلا لصرصق مل ةنحلا لخ دةشا الا هلا ال نأ ملعب وهو تامنمأ|

 نموبوهو تامنملاقامو معي نم ىلع ة نجا لوخد لو ظ
 || نامالا نود مكحايانهملعلادرفاامنا هنع هللا ىضر لاقتف لوتروأ ||

 | عراشلاناسل ىلع ربا خوادىل عفوقوم ناعالان ال لوقلاو

 | نمز قاوناك ادامع ىلاعت هلل نا مواعملا نمو لجو زعهتانمأ
 دارضاو دعاس نب سةكحانامياالا لع نو دجوم مهو تارتغلا

 | د ليقجإسرلا وعد ناف اضيأوةم دقملاهذه ىف هحاض» ارماك |
 || ناميالانامز لكل هأ مزل» ىتح ةماع نكت مل لسو هيلع هللا ىلص |
 ْ ءالعلا عيج رعيل علا رسو هيلع هدا لص هلا لوسر صخ اذهلف :

 || نموأ ناميالا قدر ط نمملعلا ملل صح ناك ءاوس هديحوتو هلام |
 (| مصنال نام الا ناهانلقام حاض» او دحوملا تاقىفىلمتلا قدرطأ)

 || لوسر نك: ملوأو هدوجو مد لعلاو لوسرلاءىتمدعيالاهدوجو |
 | ثءعيسهناو ديعسهناةدعاس نب سقى مسو هيلع هنلا لص لاقاتك ||
 | هناعودصم ىفورظن ثرح نمىلاعتهتءاديحون لعهنالمدحوتا |
 | هنوكلالاهدحوةّما ثعييهنأب هنعلبسو هيلعهّللا صر بخااموأ||

 | نمؤم عباتلاناف عومتمالو عباتهنأب هذسيحو ىف صول ْ

زغلي ناعصيب وامهئمادحاو سق سلو لوسر حوبتل
 كلذي

 ا سل سس ل ل تل م ل م للمخ [١
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 كلذ عمو ناميالارينغ ىلع نونو صاخعلا لب صخت انل لايف[

 ميدقت مدقتد قو تارتفلا لهأ نمهبارضاو سق معو ةنملا نولخدد |
 انافهلتلقق « كلذ لعاف امسق ةرشع ىلا بالا ىف تارتفلا لصهأ

 او دعس ملْئش ىالف هللاالاهلاال نولوهتي ىراصنلاو دوهيلا عمم |
 تارتغلا نمز ىفاوسل مهنالاهباودعسد ملامئاهنع هتداىضر لامتف |
 موب ىلا ةمئاق مهرهطظا نيدلسو هيلع هللا لص دهم عد رمش لد ||
 هللا لص دم لول هللا الا هلا الاولاق نأ الا اه. ن و دعس: الوة.مامقلا |
 هّندا لص هلوقل اهنولوقاونوكي ملالف هللا الا هلاالاواوق مه لسو هيلع |!

 ارطانلا غي ىتحتيثياللوسرلا نام _غفاهباوةش ملسو هيلع |
 هللاالاهلا ال نولوقي كل ذدعب مث دحاوهلإ كلذ ناواهلا من القاعلا |

 ىعس زئنيحو هتلارمأ نع لسو هيلع هتناىلص هدا ل وسر لوقل |
 دحو ا اذه ن أكد قواحوق نأ هيلع جب وأ لوس ,رلانالا:مؤمأ

 ظفلتلا فهسفغن ىناريخمو هملق ىف ىحلالا ىل تلا نم هسفنةفاهباملاع

 اذه لقيم لف هلتاقف « من هنعهللا ىضر لاقتفمالسلاو |
 انهلشرملامتاهنع هللاىدر لاف هللا لوسرام# ناو ثددحلا |
 ةداهشال ديحوتلاب ةداهشلا هذه نمذتل هتنالوسر اد# ناوأ]

 اهللاق اذاالا ا: مّْوم نوكحالهللاالا هلاال ل ئاقلاناف ةلاسرلاب |
 اهلاقاذاف ان: ؟تماهك هتباالا هلاال لق هلهننالو سر لول الاثتما |

 ثدداحأ فتءاحدقاهنا ىلع هتلاسر تاسنانيعوهف هلوقل |
 لاومالاة مدع لسو هيسلع هبا ىلص صخ ملو هلت اقف رخآ|

 سانلا لتاقأ نأ ترمأ لسو هيلع هللا لص هلوق فلوهلابءامدلاو أ
 ىذرلاقف ثيدحأىنماوعدعاهولاقاذاف هتد!الا هلا الاولوةيىتح |
 تا و حصسسسسم

 ملا

 هيأ



 أ ىتح لقيلو مكحاب لوقلا لسو هيلع هللا ىلص صخاسمتا هنعمل |
 ارمالانوأف امشفأم جردتلا ىلع ناشلاّن ال هتداالا هلا الاو طع
 هنعهلداىضرهتععسو « ملعأ هناو نيقيمث لعمم نطمث لوق
 ناو رخآاهلا هللا عم انلعج نحن باتكلا لهأ ضعب لاق لومتد

 | بابسالاة هولا نولوقتل اق ىهام تاقف ىصحت ال ةحلا ّتاعج
 | طارصلا نع جر اخوه نم ماك ذهامناو انع ل طاب اذه هل تلقف
 | ىهتلا مهنم ىلاعت شاءاكرش لقأ نق مجغصنااذا لامتف مقتسملا
 | كاباو فلخناو بفاسلا نم نيلماعلا ءاذعلا عابتاب ىتنأام كايلعو

 | اننيشل تلق (درمز) كادهىلوتب هللاو ةفّوصتملا ةالعملتنااموأ||
 دحأ هلاالا لمت. لو دحاو هلا الا هلا نم امو ىلاعن لاقل هده شوطا

 || ةيدحاالاو تافصلا ةرضح ةيدحاولاّن ال هنع هللا ىذر لامتفأ

 || قالخياهترضح لهأ دوجو باطن ةيدسحاولاو تاذلا ةرضح
 اسبيف نقي يرخأ ميو هل اوادحأ باطن الة :ر ىلاعن" هلو ةيدحاالا |
 ا.هنالوارعأ هسنعاواق داماس ميفلزنتالولو دامعلا لوقعل ليزنتلا |
 || ىخأ اى كابافئئشملمك سل نم نوفرعي فركحو طق ءوؤرعالوأأ
 || هن اعومصمو هدامع ىننتو هللاالامثام لوقتو قث اقحنا نمد طلخت نا
 | بسنلا تزيمدق ةلوقعملابتارملاٌّناف باوصلا قدرسط ىطختف

 | اذكهفرخأرمأاذكث يح نمورعأ اذحح ثيح نمدوسجولا ٌناف |
 || برالامئاف لج وزع هتهايءاشعلا» قحلتن أ تدرأن ا ىنأ اب مهفا

 || نيرهادلارهدو نيديالا دب أ ىلا دوجولا هلا قّتف نيح نمد معو
 ! ركشلا ىطعملا_اكطاذال وق هنع متنا ىضرانخيم ويس (سام)

 !| ادع ىطعأ ام هنأق ىهلالا باشلاالا ىس هسغنلف هيلع معنأ نم
 | قيرطلا ىلع هيبنتوهف منلا نم هديزيلالاركحشلاب هرمأو أيش
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 دروس ا

 ل سس

 تيد
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 هلت اقف تاسع الا ةباع قا نمادهو منلاقهدايزلل دإصوملا
 ىلا كلذو ىطعملا كلم نع ئوشلا كلذ لقتني نااطعلا ةقيقحأ|
 هنطاردايعلل هللا داطعأام عم هنع هنباىضر لاقد قا قح

 هنورب وأ مهسقفنال هنوعدب له نوذعي فيكم ظنبل ةنحموعالت |
 نماهناهيل- معنلاةيؤر ل او أهلاب ىلا قسس مل نق مهدي كام ا

 ناولو لاقههجو ىنءابكم عقدومدقلاه.»تازهيلع هديسلضف |
 الو ةغيلغلل ىلاعتلافام ةنععوءالتبا منطاد ىف نكد مل رمعنلا
 رييجتلا ناف ايش هيل عرج الوءامش داع نأ هلام اك لب ىوحلا
 تناكولاوروجاو لدعلا ىلاءافلخما بسد كلل دلو كشالاد ءالشا

 ىههقلاىلوتين اكو كلذ نمئش ىلااويسنام طقفا.أي رسشن ةفالخا
 تاأس (رخأتوربك) كلذلمأتفرابجالو ىش طققملاعلا ىف

 لامفةيونالاو ةروك ذلاملاعلا فلصالا له هنعهنلاىضرانخسش |

 كلذإو ةّيونالا هيف لصالاّن أ. نيققحما ضعبرت دق هنع هتلاىضر
 ىتحر اكذلل تبمح كلذإو رهط ءاسنلإف تناكواهرسأب هيف ترس
 تاقف« نينسرشع ةأرمارهم قهسفنرجمالسلاهيلع ىسوم نا أ

 ىواست نم تءاح هخع هّنداىظر لامتف ةبودخا تءاح نا نق هل |

 1 واسد ن اف نيءاملاّن م باغالل ا نافةأرملاءامو لح رلاءام

 هنع هللا ىضرانخيش تلأس (رد) ىلاعن هتنا نذابىثنخ دلولا ءاح

 ئشرق:غب لو دوجولا فئش لكى ار قتفا نم ريقفلا مهضءب لوق نع
 ىلا دانتسالا هل صا ذاريهتنلا ناد انعمامهنع هللا ىضر لاهتفوه هيلا ||

 رقتغيو هللاباهبلا عجريق بابسالا عضو ىف هتكح ىلع هعلطأ هللا
 ءانسشالا نالف ئثهيلارقتفيال هبوك اًماواروضحوادسعن اهلا

 مياقلعتم ىلاغت' هلناىلاار
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 ير يا يي

 : رقتفت لاهناكف تعجراذاف هنع عجرتقهراعةلعتلالباق هدحت الق
 أ ىةمرويصن > الا زهو عملا هدف نأ الارعتت ال تاس الا نال هيلا

 1 ' هنع هردأ ىجعر انئئيشتلا امس (سام) مهفاف هب اراقلعم مادام عمن

 ُ ١ ءاونأو هرطغلا ىنع داو دووم لكح ملسو هيلع هنا لص داوق بغا

 ١ 2 ىدلا قالا 2ك ءاح ن ١ نف هلت اقف + ثيدح اهنارصنيو هنادوه

 3 بارىدا جازملا لم رفكلا لا هءاح منع هناي ذر لاقف هلي أال

 ١ هلداىضرانخس تاس (ند) يعأساور ماكل الا لمهدالق هيلع

 | اهلعت لمق ماكح الاللع ن نع ثعبلاديرملا,ىلوالال_ههضع

 لاقتف ءادععلاوأ كلذب عراشلارعأ عاعس درج لمملا ىلع لامقالا مأ
 | نالولع ةفرعمريغ نم جلل ةرداملل لضفالا هنعمل ىن

 ْ ىهتنادلعلا كلت ةكح لهل ىلع 0

 هباقو طخم نو تس, نأ انتاولخي ا سلا رانا راع

 لع هتلاو ةحايالا كح ىلعو عفهنعانوكسم ناكن او لاقاكوهف
 ةلأسم نع دحأ ىب :!اساذاةسنعا هنناىضر انيييشل تاق (رهوج)

 هلهمههق مدعل اها اوج عامل ررضتبي نم نيرضاحنا نم ناكو

 تكساف تلقاكرمالا ناك اذا هضع هدا ىنم هر لاهتقلعفأ اذامالثم
 ٍ املثاسلاثمجأ نا كنالر تكا قوهداوحن تةتري دا

 ٍْ تاكا ايسال لى :وذلا لهأ نم سل ىذلا هسلج ىذأتهقفاو
 ْ كلذ عنقي ل بوما جازم هيضتقي باوح هترجأ ناو لادحجاريشك

 1 ةرابعلا ىف اعسوىلاعت هتدادل اطعأ ناو لاق مئثءر 000 0 و

 |( بجأف ه فدأو ىلءأنم نيرضاعلاعنيج ؛ 0
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 نالردفت ال هسحت ترا نية ل ةنضدلا سر لاق ٠

 اروقوم زي مل باوحجيا كلذناكوو باومحا بايدتسا نام الا
 هتداو نمتمملا كلذسدا ِء ٍءوسلهب قطنلا هيلءرسعتي ملاعااسلق ىف |

 دحان عذخا لههنعهتلا ىضرانضيشل تلق (جزوريف) محرروفغ أ
 ىدعي در ةّثن ال هنع هللا ىضر لاقف ةاقولاب دهعلا تقيس نا دعب

 نم ىناملا ف صنلا ف نيرهاظلا عاش ما ءالؤهنمدحاةمعىص ىلع

 سأبال ن كل هبحاص ىلع كنم لكق حءافولار ذعتارشاعلا نردتلا |
 نم 5كباعصا م-مج كل ذير مال هفهلتاقف * ليلق لكمهترادزبأ|
 ىلاعت هتنناف مههئنمدحا ىلع هديفتالهنع هللا ىضر لاهتف مكدعب |إ

 ىلاغت هنا هاش نسوي اع قارتلا نولبفت واقع لكس ىف نماوخ |
 نوديرم ايزتو امش الامس تراصدقن الا قب رطلا ناىلع أ

 هزريسيكو ع شلارما سان لارثكح ا ىل_ع سباتو خامشالا ىزب ْ

 قيرطلاب هش نم فرعا هنأ ديرملا ىعدا اميرلب ديرملا نعأ]
 ميهأرب أ ىدمس ملعاملو لاق هاوعد ىلع نشانلارثك ادعتو !ِ

 ارمي اضءدباهضعب نم بولقلا لالخ ا ىلاعت هللا+هر ىلومتملا ُ

 ةهدسعب نم هندمالت كلذكَو هريغ ىلعالو هءلع ديةكاابااربرم ا

 ىومانلا هم حسشااو رينملا ره يسشلاو نانع نيد ميشأ اك ْ

 ردصت مق ىرمتلا سايعلا ىبأسشلاو ىدركلا غفسو «ميشلاو :
 نامزلا ادذهى ءا ارةغلل ىتشالاولاقو نيديرملا نيةلتل دحأ مهنم ا

 مهق طورشلا عامتجامدعل قدرطال مهتمدح أر دصتنإ ناآأ
 هذع هللاىضر لاف كلذىلعلملدلاهم هل تاقف هع مهم ديرع ىو

 رثذ اقديرمفاالادحاولا نةليفدهاشلادوجولا كلذ ىلع لولدلا
 باد. م تي دكت ند م ف
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 1( ىرقيل سوا موي رصع دعت بدكم أي نم كعك مهكقا مف

 '( مهناطوا ةيور ىلءاوؤرشاو محا نماوعجراذا جا اكوا لاففطالا
 |ريسلا ةيادب ىئاوناك اكمهريطقت الو مهماظتنا لع دحر دقدالف

 || سيخ موي رصع دعي هيقفلا ىلا مهي نوت ا,لافطالا ناريدقتتبو ||

 | ةتاش مهيولقلب هيقفلا ىلع مهولق ةيعج ىلع نوردتنالف

 أ مهناطوا ىلع سانلابت قرشا ىلا ةنيغسلاكن الا تراصدق

 . ||| نم مح قيرطلا مهنم بلطي نموكحو مهعئاضب نم ةقسوم ىهو
 | مهنم ةيعادريغ نمرقسلا ىلا امناث مكعت اضم اوعخي ناممللوقي

 ا اهناكو هدعل نم همعل ريش ءاقبا هع لسو هيلع هللا لص قريخادقو

 | ىما تماقتسا نا لسو هيلع هلا ىلص هلوققي صقنلا ىناهدن اك

 ||| فلا برلا مايا نم مويلاو موي فصناهلف مقتستمل ناو موناهلف
 : فصتنلاتزواحالو هذع هللاى ضر ةباعمدبالو نمهلواوةخس

 || ةبادب ناك م5 نكأو ةماقتساةنس هلأ اهلق تماقتسا| هلا تلع

 || جرد تلا ىلع اهصقن ةيادب نوكي كلذك جردتلا ىل_ءاملاك

 / نرعلا نم ةنس نيثالث ىلا اهب كح ةرهاط ةعد رشلا لازتالف
 || هكلس عطقنادقعكريصتو ربك الااهماظن لت مث رشع ىداحنا

 اوه دلامويلا اذه واهب هما عراشلادع و ىتلاث ام الا ب

 || اندلامانا عباسوه ىذلا مايإلاةمتاغو مالا ةنملوهو ةخس فل
 | صخخاكلذلف برقالاانوباوه ىذلا مالسلا هيلع مدآ د هع نم

 6 ديىضقتتل با سحالو هدعب مويالفة عما مويب همحاص
 ا

 | ءاعشلا ةطققرلهأ قسو ةيمالسالا تايوقعلاو تاذخاؤملا

 ١ 0 الكمجاذعل ءاضقتأ الىدب امهمويف مهتذ خال ءاضقناال أ
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 مأ :ار 1 سا همق ناق تيس لا عو وهاك ذو لاق ةنحا لوغأ مورا

 بيف تيسنلا دوب مراه ومجرانلا فوانلا لهاو ة نا ىف هنجبا|]
 نيلسملاةاصعرتك اومهت اتمط فالتخا ىلعرالا نم حيرخ نم|إ
 حرخ مع ةنس فلأ نيسعرا د قمرانلا ف ث كي نمرانلا ناشكم ||
 هذه ةروصو نيجارلامحراةعافشواةيكاملاوا ةيدملا ةعافشلاب أ
 ءامعار_نءةمجرلاو قطللاو نانا ءاعسا عفشت ناةع اهقشلا ْ

 نع ةعبا رشلا ليطعت نمز نحن كر دن الن ذاق ]| تاتو هب ماقشالا :

 ىضمدعيالارشتنتالةلظلا نال عنهنعهتاىضر لاقفةيلكلايلملا |
 عفرتوةلظاارشتات كانهفرشع ىداح ا نرقلانم ةنس نيثالث |
 مه ةيآوراوالاو موجلامدعنتوراقالاو سوعفلارقفتوةمرلا |
 اهل رقت سم ىرحت سعثلاو نولظم مهاذاف راهنلاهنمحطسن ليللا ||
 ةقيقحناوهردبلاو ةعيرشلا ىهسعشلاف ميلعلازيزعلاريدقتكلذ |
 ةطقت ىلع لمملا ناطلسو ةعيرشلا سعشربس ةياهتاق هل تاقف «أ
 وهتقولا كلذزال ةرجتلانمةئاعلرأو نيدس ةنس ىلا اهءكرعأ'
 سعشلا تلامالك لامالاةبقو ماسجالاءاعس ىفاهئاومساءاهتلا |!
 ةعدرشلا سعت لزتو ءايضلا ناطلاس لّوحت ءاومسالا شرع نع :

 رهطذثنيع# لعريسغ نم لدحاو معلا ضرأ ىلا لمملاءامس ىف
 ناسا قعنو ا مثام“ ءاجرا ىف قرشاواهردب علطوة قي ةحنا ناطلس
 قئاقحاروهظلو موو ع ةقيقحنا هع لازالف اهب ةيؤوصلا
 نوملكتي ماوعلاراص ىتح ةيناميالا علاوطلا دوهشو ةينافرعلا
 ارون ضاغرهظ الك ةقيقكار ناف نورعش الاواكناو قئاقحاب
 لبيدود ريغ ةةيقحنا نامزوةسررشلانامز نالكلذو ةعيرشلا
 ةعيرشلا سمت توةسااذاف لدوزعهثداماو دير سم قاطموه
 صصصل ا ا ميخسس حا هس



 مات . 0(

 تمدعناو اهريخغ تاظلطسروووط كلذ دعب وأ,ئاطلس تةووهق

 لظلا حردناليراقو رحم لكراوتالا تعولاورلادنع لالظلا

 ظ
0 

 | مدعو مدعلادوجولا قحتلاو لولد لاو ليلدلامدعناو لولظلا ف
 ارد دلو ةطباهةعدرشلا سعت تاازالمث مدقلا دوجوب ثدحا

 اهزكرلو :ةءامروذلا نمرهظام ناظيالو ةطبارو ةمااط ضرعلا ْ
 تركدو بصذلاتدةماو تي اتاواطن كانهف ةقئاسوة قءاس

 دوجوم كلذ روهظلا قراونالا تجردناوروّم_ لاو لالظلا
 ' دعولا يرشع ىداحا نرقلا لئاوا فل كيو نرقلااذ_هرخآىف

 | بيرق نعو برتقادقرمالا ناف قوذلاو فشلا هتقفاوو قباسلا
 | مولعلا ضيقو لبقادقمالظلاركسعناف ةرخ الارعتر جت
 || موب تال ىح كلذ لك لالضلا ضافواهب اهنا ضمقو دج ودق
 | حمجادقو ةلاضتلا الا ليلعتلا لضنم ىف عغتريالو هلاشح ىلعاالاايندلا
 | هروهط تقوب هريسخاو مالسسلا هيلع ىدسهمل!بانخياشم ضءب
 || ضرالا دلع نيح حرت هناوهروكس عقرو هروهط تقو برقهلاو
 ْ دجو دقو ميشلا لاقالدعو اطسق تئلم تناك اك اروجو بط

 || ترثكو هنلاءاشامالا مهماوعو سانلا صاوخ ىف ىت>روهناو ملظلا

 | قلحتا ةوعدل مهسوغئياوجرخو قحريغبانصاوح- ىف ىواعدلا
 | لكدبري لإ ةروسق نم ترف ةرغنتسمرج مبناكق م اريغ ىلا
 | فيكوةرخ الا نوفاذيال لب للك ء ريش: ماغعت ود نام#هنم را

 : سواسوو ناطءفشلا لوا < هانمع تدعو هاندا تعد نم فاح

 || لق قا لوسر ناسا ىلع قحنا لوق عمس الر اص ىتح نامردا
 ْ هللا ناعسسو ىعتا نموانا هراصصب ىلع هللا ىلااو عدا ىل بس هذه

 : هلرردو مع نعود نم لو.هولا عدد فدكو نيكرساللا نماناامو
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 *( كلا

 قاما عشار مانعا ردات (توقأي) -_- ظ
 !ىيذرل اقف اهبناوخ الا عفت دصقب باك ىلق ىلع درتىنلا ٍإ

 ْ ا ارتعانم كمااك اهي ىتَوَو ىلاعت هساثل لعءانا هنعألا
 فيئاصنا كا عضن نأ كل ىتمءالف الاو لعفاف لاد. او همسشلا ||

 || نساوب ا مسلا ىدديسس ناكدقو ر وها ىلع ملك :ناالوأ
 | قيرط ىفئوش عضو هنماوبلطاذا لوقيهف هنا ىضر ل داشلا ||
 معاهساو ىلاوكا ىتك موقلا ا

 ْ اياك هتنادع ءاحدقو ىطسوأ يو دلاورهاو يلا تاكرخ كلذ. كك :

 | لكميق ناف س ةذلل او تصحتلا كرت نم لك ق نعد مضخم

 ْ 4 امو مهتعهّا ىنرءالمل ارباكا الادك اردال ى ل "ال باو 0

 او اوفلا اذا حوزع هللا لهأ دم طرشلاو لاح .رلا الا لاح رلارادققم :

 ْ باكىف هعذو ىلاردأ مهةمسمام ل ١اك طق هنفا امرت ذيال نانا

 ا داهشتشالا لبس ىلع الا كس مهفلس نم دحا نع نورك ديالو

 1 يعم ني تافواالا دداخب داع ديدحامتاد مهحوتق نافريغال

 ٍ ىذلا للدم اف نيءجا موماع هلاك مهاط لق اعوممم عفلوم ا

 || هملع هللا ىلص هللا لوسردد.٠ نماوحراو كانلهاواذهلانادهأ
 ا اطوقدعو اًمسوةن قف اسشوهذمانل مانا, هانقرام < نوكيناملسو

 || عراوةلاورجاوزلا نم هيفا ل لاملاةلمسو كلذ نوكيلانحاورا ىف 5
 ْ تاوملستلاو ىرلاب ايمتدلا نم انصاخم نا ميطعلا هنبا لا سسنو

 ا انصغغيال تاومهتا اروع نودانئاروع ىلارظنلادا:ماهلها صلخم

 ٍ انتدارا حمكو انتالز ماظع نمانملد هلكت قخاعالواناوعدو اننونظب أ

 1 لدوه قدلا نامزلااذهىنكلذيانل فيكحوانتار طخ ىرقدو
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 |: نسوا أهم هندا تكالها ىتلالامعالا تااغ ٍ

 أ لوحالو لكولا معزو هنن انيس عق اذ ةلاعاانبؤ تكمتو انتاملاخ تلحو ْ
 ١ لكن م هلارعغم_ساواده لوق لوذ أملقعلا ىلعلا هلابالاووةالو ١

 ١ بر هلل دهناو دوحولا ىف قوهرذ لك ددعاده ىب :ةوىلا هتلمص نذ 1ْ

 دمع كابعتا هنا ىلارمقغلا دمعلا هغلومهمستكو كلذ لاق نمللاعلا :

 مالا لمت داع ىراصنالا َن دو «.ّلا ىلع نب دج نب ناهولا ْ

 ١ نيرشع داع دعنا موب فكل ود لاحت ناز 8

 نعبر أو نينئاذن_س وردق مظعملا ناضم_ررهش نم

 لعودم أاندمس ىلع هبا يىلصو ةتاهيصعستو

 ياسعأ ن نعهتاوذرو مسو همعصو هل 0

 نيعباتلاو نيعجاهنبا لوسر
 موب ىلا ناسحاب م .
 نيما ل

 نيمآ
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 1 مدق + هدعل تين الو ع مداستلاو دلضااو هه وءداحو وترد

 | سد ميشلا اي ذاتساد حلا ىع :زوللاو ديرغلاانالومهمزتلاام

 | ىكو هدم افقررغلارهازرردلاورهاوجلا عسط نم ىودسعلا
 حياو و ماعلا, قرش نيحو ىفطصانيذل هدامع ىلع مالسو

 دمججا دهم ريصنلا لوما ىلارماهغلا هر ١هرومح ادب وهرشناندلا

 لاهتف ىطوااملا ||

 توقش ىودلاب ىدص كيلا ىح ظ
 هيهق فلا و انكي لعامل

 ةنتلعم بحنا باسق ىف تاذاو
 تنذااملصولا ىف اغسا اسبمأب

 اعدو ىلذاع اقم لوسح فاطو

 ترسو ترفسا اهاوهدعاهاو

 ىلوايل ات ىدهس لاو لصو
 تياناذل قى ةيآ تملو ْ

 تقدو ىوم لا فامتدهاش اهتلف

 اعمر ترداغام ة هريصح قرفزو

 تكلا لاهلع تنخاو هلإ

 ىلع ىوفلال ىف ركحتت جح

 تردغ قداغ اذامل تلع امو

 و

 الطه ىمدم يا ظ



 احرق ىلا تةذال ىل يل خايف
 تعس ىوساار حي ىف حورلات ناك نا

 تغرب ىتوه”م قهسعُتت ىذلا وس

 ترشنذاو قحلا نددت هب
 تضااو سانلا ىف ىدحلا نيد مولع

 : هتمطقو هي أكسس ند هل

 تعن ءهاضح ور ديرق نم هلابو

 اررد هميلأت امل نانا مكحف

 ترسدالملا قفامولع داسامكحو

 ةمركموا داشرارهاوصما احا
 تمظندق ع_بطلا يلس فا اهو

 ١ ةعشعشمامهايج ممل كيلع
 تئلمدق صولا مهنا ,ساكف

 7 يم سار اهنا قلو
 تعجاموايندلا ىرذ كنع لخو ١

 لمأ اذ باهولا دباع ىلارسو
 تعرش ىرولل دو ةسعكَكاذف

 ررد نم نيدلاىفافلا ام سف
 تعءسو ىصعأا سعث ىلع هيت تهز

 ؤ ظ
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 ةسيلات عمطلا س املاشلطلزت 1

 تعلطاندلا قىسعش رهاودا انا

 انيضوأ ربه شكلا هب تاحت ذاو

 تع فيرصلا عيطلاب رهاومجلا ىه
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